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Pendidikan Islam menitik beratkan pada segi pembentukan akhlak anak. karena akhlak 

mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia, agar manusia tidak keluar dari batas-

batas norma Islam. Akan tetapi sekarang banyak sekali orang-orang yang menyimpang dari 

akhlak Islami, seperti tidak menghargai sesamanya, bersikap sombong, tidak merasa bahwa 

apa yang telah dilakukannya telah keluar dari ajaran Islam sehingga jauh dari kata taubat. 

Selain adanya permasalahan tersebut setelah mengkaji Materi Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah, ternyata terdapat beberapa kekurangan dalam materinya yaitu hanya 

mencantumkan beberapa dalil saja, seperti dalam bab Sombong tidak tercantum secara jelas 

akibat dari perbuatan tersebut dan dukungan dari dalil aqli maupun naqli. Karenanya, perlu 

adanya kajian materi mengenai akhlak yang mampu menanggulangi permasalahan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan mengungkapkan Materi akhlak dalam 

kitab Tanbi>hul Gha>fili>n dan materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah  Dengan fokus masalah 

dan tujuan penelitian: (1) Apa isi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha>fili>n?, (2) 

Bagaimana relevansi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha>fili>n dengan Materi Akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah? 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penelitian ini dalam bentuk kajian pustaka 

(library research). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan 

data literer. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk 

menganalisis data menggunakan Analisis Isi (content analysis). 

Dari hasil penelitian disimpulkan: (1) Materi Akhlak dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n  
terbagi menurut sifatnya yaitu tentang Akhlak mahmu<dah meliputi:a) Akhlak terhadap Allah 

Swt.: taubat, khauf, ikhlas, tawakkal.b) Akhlak terhadap diri sendiri: wira‟i, syukur, haya‟, 
sabar, larangan tertawa terbahak-bahak, larangan berdusta, mengekang emosi, memelihara 

lisan, keutamaan menimba ilmu.c) Akhlak terhadap masyarakat: berhati lunak (pemurah), 

rahmat dan kasih sayang, beramal dengan ilmu.d) Akhlak bernegara: amar ma‟ruf nahi 
munkar.e) Akhlak terhadap keluarga: silaturrahmi. Dan tentang Akhlak madzmu<mah 

meliputi: sombong, „ujub, ghi <bah, nami<mah, h{asad, z{a<lim, rakus dan berkhayal.(2) Materi 

Akhlak dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n tentang Akhlak mahmu<dah dan Akhlak madzmu<mah 

terdapat sebagian besar terdapat kesesuaian dengan materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

kelas VII, VIII, dan pada kelas IX materi yang sesuai adalah tentang berilmu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia diciptakan Allah  selain menjadi hamba-Nya, juga menjadi 

khalifah di muka bumi.
1
 Hal ini mengakibatkan manusia dituntut untuk 

menjalankan akhlak vertical yang baik, sekaligus tidak mengabaikan akhlak 

Horizontal-nya.
2
 Untuk memenuhi kedua tuntutan tersebut, manusia 

memerlukan pendidikan. 

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “ didik” 

dan akhiran “an” mengandung arti perbuatan (hal, cara dan sebagainya).3 

Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa yunani yaitu “paedagogies”, 

yang berarti bimbingan diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dengan ”education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini diterjemahkan 

dengan  ”tarbiyah” yang berarti pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

                                                           
1
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 141. 

2
 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak; Kajian Atas Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu 

Pengetahuan (Yogyakarta: Belukar, 2004), 15. 
3
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 13. 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
4
 

Dalam pendidikan Islam, para ahli pendidikan Islam sebagian ada 

yang menitik beratkan pada segi pembentukan akhlak anak.
5
 Maka ilmu 

pendidikan Islam mempunyai tugas dan tanggung jawab agar anak didik tetap 

memiliki akhlak mulia dan tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing yang 

bertentangan dengan nilai dan norma Islam.
6
 Pendidikan Islam merupakan 

pendidikan tingkah laku praktis tidak cukup dengan kata-kata, tetapi 

memperhatikan aspek perbuatan. Rukun Islam yang lima umpamanya 

menuntut tingkah laku verbal dan praktis secara simultan, kesempurnaan 

manusia muslim antara lain terletak pada kesesuaian antara perkataan dan 

perbuatan.
7
 Pendidikan akhlak berkisar tentang persoalan kebaikan dan 

kesopanan, tingkah laku yang terpuji serta berbagai persoalan yang timbul 

dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seharusnya seorang siswa 

bertingkah laku.
8
 

Secara umum akhlak adalah sebuah system yang lengkap yang terdiri 

dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat 

seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karaktseristik tersebut membentuk 

                                                           
4
 Ibid., 13. 

5
 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 7. 

6
 Ibid., 13. 

7
 Heri Nur Aly dan Munzir, Watak Pendidikan Islam (Jakarta Utara: Friska Agung Insani, 2003), 

154. 
8
  Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam ( Jakarta; Rineka Cipta, 

2008), 201.  
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kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai nilai-nilai 

yang cocok dengan dirinya dalam berbagai kondisi.
9
 Dan Akhlak adalah tabiat 

atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam 

jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan 

lagi. Oleh karena itu, dapat dibedakan antara orang-orang yang mempunyai 

akhlak dan yang tidak berakhlak. orang-orang mempunyai pengetahuan dalam 

ilmu akhlak lebih utama dari pada orang yang tidak tahu ilmu akhlak.  

Pengetahuan ilmu akhlak itu dapat mengantarkan seseorang kepada 

jenjang kemuliaan akhlak, karena dengan ilmu itu dia akan menyadari mana 

perbuatan yang baik yang mengantarkan kepada kebahagian dan mana pula 

perbuatan yang jahat yang bakal menjerumuskan kepada kesesatan dan 

kecelakaan. Dengan ilmu akhlak yang dimiliki itu untuk selalu berusaha 

memelihara diri supaya senantiasa berada garis akhlak yang mulia, yang 

diridhai Allah Swt., dan menjauhi segala bentuk akhlak yang tercela, yang 

dimurkai Allah Swt. 
10

 

Shaykh Nas{ir bin Muhammad bin Ibra<hi<m As-Samarqandi<, seorang 

Sufi dan Ahli Hukum mazhab Hanafi yang disegani Di tanah Jawa, Beliau 

biasa disebut sebagai Mbah Semorokondo. Kitab Tanbi<hul Gha<fili<n, yang 

secara harfiah berarti "Peringatan Bagi Yang Lupa". Kitab yang ditulis oleh 

                                                           
9
 M. Imam Pamungkas,  Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda 

(Bandung: Marja, 2012), 23  
10

 Ibid., 184-189. 
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Shaykh Nas{ir bin Muhammad bin Ibra<hi<m Assamarqandi< (Ulama Tabi'ut 

Tabi'in, hidup pada awal abad ke-4 Hijriah). 

Kitab ini adalah kombinasi antara penerapan Syari<‟ah Islam dan 

pengungkapan hikmah-hikmah Ilahiah dari Rasulullah Saw., para Nabi dan 

para ahli hikmah tentang banyak aspek kehidupan di dunia ini melalui sabda-

sabda, ujaran-ujaran, dan kisah-kisah mereka yang mencerahkan. Topik-topik 

yang sangat beragam dimuat dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hati, 

mudah dipahami dan mengilhami pembaca serta kaya akan nilai-nilai kearifan 

yang merupakan pondasi dan akar kehidupan. Ujaran-ujaran dan kisah-kisah 

berhikmah dalam kitab ini membimbing kita agar menjalani kehidupan dunia 

ini secara lebih berkualitas dengan mengabdikan diri kita kepada Allah Swt., 

dan berbuat baik kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Selain itu 

dalam kitab ini ada beberapa bab yang membahas tentang akhlak, 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.
11

 Kitab ini merupakan salah satu kitab yang jamak yang  

digunakan di berbagai pesantren dan dalam berbagai bab di dalamya kitab ini 

membahas tentang Akhlak.  

                                                           
11 http://www.buyahaerudin.com/2013/03/muqaddimah.html diakses hari Jum’at 20 Februari 

2015 pukul 11.00. 

http://www.buyahaerudin.com/2013/03/muqaddimah.html
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Pendidikan akhlak  harus ditanamkan pada diri anak sejak dini. Oleh 

karena itu materi akhlak terutama akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap 

sesama yang mana  merupakan salah satu materi PAI yang harus diajarkan di 

sekolah. Agar para siswa mengetahui betapa pentingnya akhlak  kepada Allah 

Swt. dan selanjutnya dapat mengamalkanya dalam kehidupan mereka. Selain 

itu guru juga harus mengembangkan materi akhlak sehingga siswa dengan 

mudah memahaminya.  

Adanya beberapa materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah seperti 

ikhlas, taubat, sabar, khauf dan lain sebagainya memberikan pengetahuan 

terhadap peserta didik mengenai akhlak terpuji maupun akhlak tercela dalam 

kehidupan sehari-harinya, karena akhlak mempunyai peran yang sangat 

penting bagi manusia, agar manusia tidak keluar dari batas-batas norma Islam. 

Akan tetapi sekarang banyak sekali orang-orang yang menyimpang dari 

akhlak Islami, seperti tidak menghargai sesamanya, bersikap sombong, tidak 

merasa bahwa apa yang telah dilakukannya telah keluar dari ajaran Islam 

sehingga jauh dari kata taubat. Selain adanya permasalahan tersebut. tetapi 

setelah mengkaji ulang materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah ternyata 

dalam materi tersebut dasar yang digunakan untuk menguatkan materi 

tersebut seperti halnya materi ikhlas hanya beberapa saja. Serta dampak 

terhadap sifat-sifat tersebut belum tercantum dengan jelas, seperti pada bagian 

akhlak sombong, didalamnya memang terpapar jelas pengertian dari segi 

etimologis maupun terminologis, namun dalam materi sombong tersebut 
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kurang kelengkapan tentang penguatan dasar dalilnya dan tidak adanya akibat 

dari perbuatan tersebut yang diperkuat oleh dalil aqli maupun naqli. Untuk itu 

dalam kitab Tanbi>hul Gha>fili>n terpapar secara jelas hadith ataupun dalil al-

Qur‟an yang menjelaskan tentang Akhlak Rasulullah yang mana penjelasan 

dalam kitab ini akan menjawab problem yang ada di materi Akhlak Madrasah 

Tsanawiyah, Sehingga materi tersebut akan di kaji lebih mendalam, agar 

peserta didik benar-benar bisa menjaga akhlak mereka dan bisa membentuk 

akhlaqul karimah bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain. 

Dan dengan adanya materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah maka juga 

akan dicari keterkaitannya dengan akhlak yang dibahas pada bab-bab dalam 

kitab Tanbi>hul Gha>fili>n. 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang materi-materi akhlak yang terkandung dalam kitab Tanbi>hul Gha>fili>n 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Relevansi Materi Akhlak pada 

Kitab Tanbi>hul Gha>fili>n  karya Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m 

Assamarqandi > dengan Materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa isi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha>fili>n? 

2. Bagaimana relevansi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha>fili>n dengan 

Materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah? 

C. Tujuan Kajian 
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Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan kajian penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mendeskripsikan isi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha>fili>n. 

2. Mendeskripsikan relevansi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha>fili>n 

dengan Materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

D. Manfaat Kajian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat berikut ini. 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

khazanah pendidikan, khususnya tentang materi akhlak dalam kitab 

Tanbi>hul Gha>fili>n Karya Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m 

Assamarqandi >. 

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada : 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk 

dijadikan referensi, ataupun perbandingan kajian yang dapat 

dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam.  
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b. Objek pendidikan, semua umat Islam baik 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 PUSTAKA 

 Pertama , Skripsi Imroatul Jannah, Tahun 2014 dengan Judul Studi 

Analisis Materi Ajar pada Kitab Duru<sul Akhla<q dan Relevansinya Dengan 

Materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah, dengan kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Bahwa dalam kitab Duru<sul Akhla<q membahas materi-materi akhlak 

tentang sifat-sifat terpuji. Yang mana materi tersebut memiliki relevansi 

dengan materi akhlak dalam mata pelajaran Aqidah Akhlaq di Madrasah 

Tsanawiyah yang penulis kelompokkan kedalam beberapa aspek, yaitu: (1) 

Aspek akhlak terhadap Allah Swt. yaitu manusia hendaknya selalu taat dan 

berserah diri kepada-Nya. yang memiliki relevansi dengan materi akhlak 

kelas VII. (2) Aspek akhlak terhadap pribadi yaitu materi ilmu akhlak dan 

keutamaannya, keutamaan belajar, akhlak yang baik seperti jujur yang 

memiliki relevansi dengan materi akhlak kelas IX, dan materi bertindak 

belas memiliki relevansi dengan materi akhlak kelas VIII. (3) Aspek akhlak 

terhadap keluarga yaitu materi cinta kepada kedua orang tua yang memiliki 
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relevansi dengan materi akhlak kelas IX. (4) Aspek akhlak terhadap 

masyarakat yaitu materi menyayangi manusia dan menjaga kerukunana 

yang relevansinya dengan materi akhlak kelas VIII, materi menunaikan 

janji relevansinya dengan materi akhlak kelas VII, dan materi pergaulan 

yang baik relevansinya dengan materi akhlak kelas IX. 

 Perbedaannya yaitu pada kitab yang dikaji. Pada penelitian ini 

menggunakan kitab Duru<sul Akhla<q yang mana memang kitab yang 

kesemuanya membahas akhlak sementara pada skripsi yang saya kaji 

tentang kitab Tanbi>hul Gha>fili>n yang dibahas pada bab akhlaknya saja. 

 Kedua, Skripsi Wahyu Fatmawati, Tahun 2009 dengan Judul 

Penyusunan Bahan Ajar Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2008-2009, dengan kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Bahan ajar Aqidah Akhlak di MAN 2 Ponorogo tahun 

pelajaran 2008-2009 sendiri terdiri dari bahan ajar cetak, bahan ajar 

gambar, bahan ajar pandang dengar dan bahan ajar yang tertulis maupun 

tidak tertulis, seperti Silabus, RPP LKS, buku paket, buku-buku lain yang 

relevan, informasi teks dari internet, gambar-gambar, dan CD. (2) Bahwa 

masalah-masalah yang dihadapi guru dalam penyusunan bahan ajar di 

MAN 2 Ponorogo adalah terletak pada kurangnya sarana dan prasarana 

serta sumber bahan yang memadai. Banyak referensi sebagai bahan 

rujukannya sehingga masalah-masalah guru dalam penyusunanan bahan 
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ajar Aqidah Akhlak di MAN 2 Ponorogo ini sudah teratasi dengan baik. (3) 

Upaya penyusunan bahan ajar mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 2 

Ponorogo yaitu, sesuai dengan teori yang ada dan juga berupaya untuk 

mengembangkan referensi-referensi, mencari sumber bahan ajar yang 

relevan dan mengembangkan evaluasi sesuai dengan KTSP. 

 Perbedaanya dengan skripsi yang saya kaji adalah mengenai 

penyusunan bahan ajarnya, sementara pada skripsi saya membahas materi 

akhlak yang terdapat di dalam kitab Tanbi>hul Gha>fili>n serta relevannya 

dengan materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

 Ketiga, Skripsi Siti Fadilatul Mukaromah, tahun 2012, Judul: 

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Berdasarkan Pendekatan Sistem (Studi Kasus di MTs Al-Azhar 

Sampung Ponorogo), dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) Perencanaan 

pembelajaran Aqidah Akhlak berdasarkan di MTs. Al-Azhar Carangrejo 

Sampung Ponorogo sudah diterapkan, akan tetapi belum sesuai dengan 

perencanaan berdasarkan pendekatan system, karena masih ada beberapa 

komponen pembelajaran belum terpenuhi secara tepat dan benar, oleh 

Karena itu perlu adanya pemahaman dan perhatian yang khusus untuk 

membenahi perencanaan pembelajaran Akidah Akhlak di MTs Al-Azhar 

Carangrejo Sampung Ponorogo. (2) Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 

pendekatan system sudah diaktualisasikan di MTs Al-Azhar Carangrejo 
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Sampung Ponorogo meskipun belum dilaksanakan secara maksimal oleh 

guru mata pelajaran Akidah Akhlak, akibat dari kurangnya waktu 

pembelajaran yang digunakan dan fasilitas sekolah kurang memadai. 

 Perbedaannya yaitu pada skripsi ini membahas tentang Perencanaan 

dan Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak Berdasarkan 

Pendekatan Sistem, sedangkan pada skripsi saya bukan membahas 

pembelajarannya melainkan tentang pelajaran atau materi akhlak yang 

diajarkan pada Madrasah Tsanawiyah dan keterkaitannya dengan kitab 

Tanbi>hul Gha>fili>n. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian 

pustaka (Library Research). Dan penelitian ini ajuan dan rujukan 

dalam mengelola data dan menafsirkannya, harus dilakukan dengan 

tolak ukur berupa teori-teori yang diterima kebenarannya didalam 

berbagai literatur. Dengan demikian diperlukan penelitian 

kepustakaan.
12

 

 

 

 

                                                           
12

 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3. 
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Dalam kajian ini digunakan pendekatan kualitatif . Penulis 

mencoba mengkaji Studi Relevansi Materi Akhlak pada Kitab 

Tanbi>hul Gha>fili>n karya Shaykh Nas}ir Bin Muhammad bin Ibra>hi>m 

Assamarqandi< dengan Materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini 

merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan  kepustakaan 

yang dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan 

objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. 

Adapun sumber data tersebut adalah  

1) Kitab Tanbi>hul Gha>fili>n karya Shaykh Nas}ir Bin Muhammad 

bin Ibra>hi>m Assamarqandi< (Al-Haramain, tt) pada Bab 1 

(ikhlas), 8 (amar ma‟ruf nahi munkar), 9 (taubat), 12 

(silaturrahmi), 15 (larangan berdusta), 16 (ghi<bah), 17 

(nami<mah), 18 (h{asud), 19 (sombong), 21 (larangan tertawa 

terbahak-bahak), 22 (mengekang emosi (marah), 23(memelihara 

lisan), 24 (rakus dan berkhayal), 27 dan 28 (sabar), 47 (z{a>lim), 

48 (rahmat dan kasih sayang), 49 (khauf), 56 (keutamaan 
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menuntut ilmu), 57 (mengamalkan ilmu), 59 (syukur), 63 

(tawakkal), 64 (wira‟i), 65 (haya‟), 67 („ujub). 

2) PERMENAG No 912 Tahun 2013.  

3) PERMENDIKNAS No 22 Tahun 2006 Standar Isi 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-

data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. 

Dengan kata lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data.
13

 

Sumber data sekunder diantaranya: 

1) Masan, Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, VIII, 

XI. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009. 

2) Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu 

Imam Taqiyuddin. Malang: Daarul Ihya, tt. 

3) Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n 1, terj. Salim 

Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 1992. 

4) Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n 2, terj. Salim 

Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 1992. 

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

                                                           
13

 Imroatul Jannah, Skripsi: Studi Analisis Materi Ajar pada Kitab Durusul Akhlak dan 

Relevansinya Dengan Materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah (Ponorogo: STAIN PO, 2012), 

8. 
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6) Zainuddin Ali. Pendidikan Agama Islam. Jakarta;Bumi 

Aksara,2007. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini termasuk kategori penelitian kajian pustaka (library 

research), oleh karena teknik yang digunakan adalah pengumpulan literer 

yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek 

pembahasan yang dimaksud.
14

 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 diatas. Yaitu 

data primer berupa kitab Tanbi>hul Gha>fili>n dan data sekunder 

diantaranya Masan,  Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, 

VIII, XI. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009.Al- Faqi<h Abu Layth 

As Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin. 

Malang: Daarul Ihya, tt. 

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

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Yakni 

                                                           
14

 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
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setelah membaca beberapa buku primer dan sekunder kemudian 

menyusun data dan di sistematiskan sesuai rumusan masalah. 

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

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil, sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.
15

 

Dari beberapa uraian yang telah disajikan tersebut, peneliti membuat 

suatu kesimpulan dan menganalisa materi akhlak pada kitab Tanbi>hul 

Gha>fil>in. Dan merelevansikan materi akhlak pada kitab Tanbi>hul 

Gha>fil>in dengan materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

4. Analisis Data 

 Data yang terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, 

jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode content analysis atau analisa isi. Content Analysis, merupakan 

analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.
16

 Teknik analisa disini 

adalah teknik untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang 

menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu 

ditulis. Disamping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu 

buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan 

perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku 
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 Ibid., 24. 
16

 Wahyudianto, Skripsi:  Relasi Dan Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Etika Murid 

Dalam Kitab Ayyuh Al-Walad Di Era Pembelajaran Berbasis Kompetensi (Ponorogo: STAIN PO, 
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tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada 

masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.
17

  

Dalam penelitian ini, setelah diperoleh data-data yang sesuai dengan 

fokus penelitian, data-data tersebut dipaparkan sesuai dengan tema-tema 

pengelompokan. Kemudian data-data yang terkumpul tersebut dianalisa 

dengan menggunakan metode analisa diskriptif kualitatif. 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam sistematika pembahasan, mencakup bab-bab yang membahas 

masalah-masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih 

lengkapnya mulai dari bagian awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, kajian teori dan atau telaah 

hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, analisis data dan sistematika 

pembahasan sebagai beberapa sub-babnya.  

Bab II , berisikan tentang kajian teori tentang konsep akhlak dalam 

agama Islam, Dasar akhlak, tujuan dan manfaat akhlak,  ruang lingkup akhlak, 

dan materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah sebagai acuan yang dapat menjadi 

landasan dalam melaksanakan penelitian kajian pustaka ini. 
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Bab III, adalah paparan data yang berisikan biografi pengarang, 

deskripsi kitab Tanbi>hul Gha>fil>in, materi akhlak dalam kitab Tanbi>hul 

Gha>fil>in  karya Shaykh Nas}ir Bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<<. 

Bab IV, merupakan analisis data mengenai materi akhlak dalam kitab 

Tanbi>hul Gha>fil>in dan relevansinya dengan materi akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah. 

Bab V, adalah bab terakhir yakni penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran.  
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BAB II 

AKHLAK 

 

A. Pengertian Akhlak 

 Akhlak secara etimologis (lughatan) akhlaq (Bahasa Arab) adalah bentuk 

jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat,
18

 

baik itu perilaku terpuji maupun tercela.
19

 Dalam kamus bahasa Indonesia, kata 

akhlak diartikan budi pekerti atau kelakuan. Akhlak adalah hal ihwal yang 

melekat dalam jiwa, dari padanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa 

dipikirkan dan diteliti oleh manusia.
20

 Akhlak sepadan dengan budi pekerti. Jika 

ditelusuri lebih jauh, akhlak juga sepadan dengan moral. Menurut KBBI, moral 

adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dengan demikian, akhlak berkaitan erat 

dengan nilai-nilai baik dan buruk yang diterima secara umum di tengah 

masyarakat. Secara umum akhlak adalah sebuah system yang lengkap yang 

terdiri dari karakteristik-karakteristik  akal atau tingkah laku yang membuat 

seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik tersebut membentuk 

                                                           
18

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: LPPI, 1999), 1.  
19

 Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak, Panduan Perilaku Muslim Modern (Solo: Era Intermedia, 

2004), 13.  
20

 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta;Bumi Aksara,2007), 29. 
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kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai nilai-nilai 

yang cocok dengan dirinya dalam berbagai kondisi.
21

  

Secara terminologis (Ishthilahan) ada beberapa definisi tentang akhlak 

yaitu: 

Pertama, menurut Ibn Miskawaih yang dikenal sebagai pakar bidang 

akhlak terkemuka dan terdahulu mengatakan, bahwa akhlak adalah: 

ُرِويَة ِْْ ِفْكٍر َوََ َا ِمْن َغ ََ اَفْ َعاَِ َا ِا ََ َ ْفِس َداِعَيٌة   َحاٌل لِل

Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan 

perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 
22

 

Kedua, Imam Al-Ghazali mengemukakan definisi akhlak adalah: 

 ََ ِْْ َحاَجٍة ِإ َفْ َعاُل ِبُسُهْوَلٍة َوُيْسٍر ِمْن َغ َها َتْصُدُر اْْ َ ْفِس رَا ِسَخٌة َع ْ ْيَئٍة ِِ ال َ ِعَبارٌَة َعْن 
 .ِفْكٍر َو ُرْؤيَةٍ 

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

perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran 

(lebih dahulu).
23

  

Ketiga, Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah:  

ََ ِفْكٍر َوُرْؤيَةٍ  َِحاَجٍةِا ْْ َْعَ اُل ِمْن َ ٍْْ اَْوَ ٍر ِمْن َغ َها اََْ َ ْفِس رَا ِسَخٌة َتْصُدُرَع ْ  .َحاٌل لِل

Sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam 

perbuatan yang baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.
24
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Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan akhlak adalah:  

َِ ْنَسا ِن  َ ُْ ْوَعٌة ِمَن اْلَ َعا ِ  َواْلصَفااِ  َُْسُن اْلَفِعُل ِِ َنَظِر ا َا  َزِِ َا َوِمي ْ َ ْفِس َوِِ َضْوِء اْلُ ْسَتِقرَِة ِِ اْل
َ يَ ْقُدُم , أَْويَ ْقُب ُ  ََ ِ َوِمْن  ُ َعَلْي  . أَْوَُْ ُ  َعْ

Nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan 

dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, 

untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya.
25

 

Sekurang-kurangnya ada tiga pengertian tentang akhlak:  

1. Nilai atau norma-norma mengenai benar dan salah yang dianut suatu 

golongan atau masyarakat. 

2. Kumpulan asa atau nilai moral yang berkenaan dengan akhlak. 

3. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak).
26

 

 

Definisi akhlak di atas berbeda kata-katanya, tetapi sebenarnya tidak 

berjauhan maksudnya, bahkan berdekatan artinya satu dengan yang lain. 

Sehingga Farid Ma‟ruf membuat kesimpulan tentang definisi akhlak adalah: 

Kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena 

kebiasaan, tanpa memerlukan pikiran terlebih dahulu.
27

 Dari Akhlak juga ada 
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hasil diupayakan, yakni lahir dari kebiasaan latihan dan lingkungan, misalnya 

takut dan berani.
28

 

Untuk menumbuhkan sikap moral yang demikian itu, pendidikan agama di 

sekolah harus dilakukan secara intensif agar ilmu dan amal dapat dirasakan oleh 

anak didik di sekolah.
29

 

B. Dasar-dasar Mata Pelajaran  Akhlak 

Sumber ajaran pokok dalam agama Islam adalah al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabi. Keduanya menjadi acuan umat Islam dalam beribadah dan bermuamalah.
30

 

Gambaran mengenai akhlak mulia dan akhlak keji begitu jelas dalam 

perilaku manusia sepanjang sejarah. al-Qur‟an juga menggambarkan perjuangan 

para Rasul untuk menegakkan nilai-nilai mulia dan murni di dalam kehidupan 

dan bagaimana mereka ditentang oleh kefasikan, kekufuran, dan kemunafikan 

yang mencoba menggoyahkan tegaknya akhlak yang mulia sebagai teras 

kehidupan yang luhur dan murni.31 

Akhlak sebagai pusat ibadah manusia pun juga bersumber dari kedua 

ajaran pokok tersebut yakni al-Qur‟an dan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad 

sebagaimana sering dikutip ulama diutus ke muka bumi hanya bertujuan untuk 

memperbaiki akhlak manusia.  Sabda Nabi yang sangat popular terkait dengan 

akhlak ialah:  
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َن َعْن اْلَقْعَقاِع ْبِن  ََ ََُُ ِد ْبِن َعْ  ََُُ ٍد َعْن  َحَدثَ َا َسِعيُد ْبُن َمُْصوٍر قَاَل َحَدثَ َا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن 
ِ َوَسَلَ   ُ َعَلْي ِ َصَلى الَل َُريْ رََة قَاَل قَاَل َرُسوُل الَل َ  َصا َحِكيٍ  َعْن أَِِ َصاِلٍ  َعْن أَِِ  ََُ َا بُِعْثُت ِْ ِإََ

 ِ ََ  َْ  (وروي خارى ِ صحي  خارى) ِلُ  اْْ
Artinya: “Dari Sa‟id Mansur berkata „Abdul „Azi bin Muhammad bin “ajlan dari 

Qo‟qo‟ bin Hakim dari Abi sholih dari Abu Huroiroh berkata 

Rasulullah saw. bersabda:Sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak  yang saleh.”(HR. Bukhari). 

 

Hadith nabi di atas menyiratkan arti bahwa persoalan akhlak sebenarnya 

telah menjadi pusat perhatian para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Para 

sahabat nabi menceritakan:  

ُ َ ِ  َ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  ِ َوَسَلَ  َاْحَسُن الَا ِس ُ ْلًقا َو  اهُ َعْ َكاَن َرُسْوُل اِه َصَلى اهُ َعَلْي
 (وروي مسل  و أبو داود)ُ ْلًقا 

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra Nabi Muhammad Saw. Adalah merupakan 

manusia dengan bentuk tubuh dan rohani (akhlak) yang terbaik‟‟. (HR: 

Muslim dan Abu Dawud). 

 

َُريْ رََة قَاَل  ََُُ ِد ْبِن َعْ رٍو َحَدثَ َا أَبُو َسَلَ َة َعْن أَِِ  َحَدثَ َا أَبُو ُكَرْيٍب َحَدثَ َا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَ اَن َعْن 
ِ َوَسَل َ ِ ِ قَاَل َرُسوُل  ُ َعَلْي ُ ُهْ  ُ ُلًقا  َصَلى الَل َانًاَأْحَس َ ِإْ ْْ  (وروي الرمذى) َأْكَ ُل اْلُ ْؤِمِ

Artinya: “Dari Abu Kuroib dari „Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Umar 
dari abu Salamah dari Abu Huroiroh berkata Rasulullah saw bersabda: 

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang 

sempurna budi pekertinya .‟‟ (HR. Tirmidzi)
32

 

 

Hingga dewasa ini nabi Muhammad adalah satu-satunya figur yang layak 

dijadikan sebagai teladan dalam berperilaku. Sejarah mencatat dengan tinta emas 
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bahwa betapa mulia akhlak Nabi terhadap sahabatnya, keluarganya, isteri-

isterinya, dan bahkan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Istri Nabi, 

Aisyah ra., menerangkan sebagai berikut:  

ِ َوَسَلَ   قَاَل قَاَل َرِضَ  اهُ َعُْ َعْن َعاِئَشَة  ُ َعَلْي ِ َصَلى الَل ُ اَْلُقرْ َرُسوُل الَل روا ) نُ آَكاَن ُ ْلُق
 (بيهاقى

Artinya: “Dari „Aisyah ra berkata Rasulullah saw bersabda: Akhlak Nabi 

adalah al- Qur‟an.‟‟ (HR. Baihaqi) 

 

Sabda Nabi di atas adalah menjelaskan bahwa Nabi diutus semata-mata 

untuk menyempurnakan akhlak. Manusia diciptakan dalam kondisi yang sangat 

baik secara fisik dan itulah salah satu kemuliaan manusia yang berbeda dengan 

makhluk lainnya. Allah berfirman:  

       

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya .‟‟(QS. At-Ti>n: 4) 

 

Namun bentuk fisik yang terbaik di antara makhluk-Nya ini tidak akan 

memiliki arti apapun manakala perbuatannya tidak sesuai dengan petunjuk Ilahi. 

Sebagai akibat dari perbuatannya yang tidak mencerminkan akhlak mulia.
33

 

 

 

                                                           
33

 Tim Penyusun, Akhlak Tasawuf,  9-12. 



25 

 

 

C. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akhlak 

Ruang lingkup pembahasan akhlak adalah membahas tentang perbuatan-

perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut 

tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Pokok-pokok masalah 

yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia. 

Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. 

Dalam hubungan ini Ahmad Amin mengatakan sebagai berikut: “Bahwa objek 

ilmu akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang selanjutnya perbuatan 

tersebut ditentukan baik atau buruk”.34  

Ruang lingkup ilmu akhlak Islami adalah sama dengan ruang lingkup 

ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. 

Akhlak agama mencakup berbagai aspek diantaranya sebagai berikut: 

1. Akhlak terhadap Allah  

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai 

Khalik.35 

Akhlak terhadap Allah antara lain adalah: (1). Mencintai Allah 

melebihi cinta kepada apa dan siapa pun juga dengan mempergunakan 

firman-Nya dalam al-Qur‟an sebagai pedoman hidup dan kehidupan; (2). 

Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya; (3). 
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Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah; (4). Mensyukuri 

nikmat dan karunia Allah; (5). Menerima dengan ikhlas semua qadha‟ dan 

qadar Ilahi setelah berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas 

tertinggi); (6). Memohon ampun hanya kepada Allah; (7). Bertaubat hanya 

kepada Allah; (8). Tawakkal (berserah diri) kepada Allah.
36

 

2. Akhlak terhadap Sesama Manusia 

Mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-

hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa 

alasan yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan 

jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya, tidak peduli aib itu benar 

atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada yang disakiti 

hatinya itu.37 

Di sisi lain al-Qur‟an menekankan bahwa setiap orang hendaknya 

didudukkan secara wajar. Tidak masuk ke rumah orang lain tanpa izin, jika 

bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan yang dikeluarkan adalah 

ucapan yang baik. Setiap ucapan yang diucapkan adalah ucapan yang benar, 

jangan mengucilkan seseorang atau kelompok lain, tidak wajar pula 

berprasangka buruk tanpa ada alasan, atau menceritakan keburukan 

seseorang, dan menyapa atau memanggilnya dengan sebutan buruk. Selain 
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itu dianjurkan pula agar menjadi orang yang pandai mengendalikan nafsu 

amarah, mendahulukan kepentingan orang lain dari pada diri sendiri. 

3. Akhlak terhadap Lingkungan 

Lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang disekitar manusia, baik 

binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada 

dasarnya akhlak yang diajarkan al-Qur‟an terhadap lingkungan bersumber 

dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan mengandung arti 

pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai 

tujuan penciptaanya. 

Jangankan terhadap manusia dan binatang, bahkan mencabut atau 

menebang pepohonan pun terlarang, kecuali kalau terpaksa, tetapi itu pun 

harus seizin Allah, dalam arti harus sejalan dengan tujuan-tujuan penciptaan 

dan demi kemaslahatan terbesar.
38

 

            
   . 

Artinya: ”Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang 

kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya. 

Maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia 

hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik‟‟ (QS. Al-

H{asyr: 5).39 
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Dengan demikian akhlak Islami lebih sempurna dari pada akhlak 

lainnya, karena jika akhlak lainnya hanya berbicara tentang hubungan 

manusia dengan manusia, maka akhlak Islami berbicara pula tentang cara 

berhubungan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan lain 

sebagainya. 40 

Berangkat dari sistematika di atas penulis membagi pembahasan akhlak 

berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu akhlak mahmudah dan akhlak 

madzmumah.
41

 Akhlak mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji, dapat 

disebut juga dengan akhlak fadhilah.
42

 Akhlak terpuji merupakan karakter yang 

mesti kita miliki dan menghiasi jiwa kita.
43

 Menurut Al-Ghazali akhlak terpuji 

merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Swt. sehingga 

mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap 

muslim.
44

 Selanjutnya uraian Akhlak mahmudah berikut ini akan dijelaskan 

berdasarkan pembagian berikut:
45

 

1. Akhlak terhadap Allah Swt. 

Di antara akhlak terhadap Allah antara lain: a) Berdoa, tawaz{u‟, dan 

tawakkal. Berdoa atau memohon kepada Allah Swt. sesuai dengan hajat 

harus dilakukan dengan cara sebaik mungkin, penuh keikhlasan, penuh 
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keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan Allah Swt.
46

 b) Mentauhidkan 

Allah Swt.47 c) Selalu bertaubat. d) Dzikrullah. e) Taqwa, yaitu sikap yang 

sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi manusia. Kemudian manusia 

berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai Allah, dengan menjauhi atau 

menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhai-Nya. Taqwa inilah yang 

mendasari budi pekerti luhur (al-Akhlak al-kari<mah).48 f) Khauf yaitu takut.
49

 

Akhlaknya terus dibangun oleh kecemasan dan rasa takut kalau-kalau ia 

akan kembali berbuat dosa.
50

 

2. Akhlak terhadap Rasulullah Saw. 

Di antara akhlak kepada Rasul yaitu: (a). Mencintai Rasulullah Saw. 

secara tulus dengan mengikuti sunnahnya51; (b). Menjadikan Rasul sebagai 

idola, suri teladan dalam hidup dan kehidupan; (c). Menjalankan apa yang 

disuruhnya, tidak melakukan apa yang dilarangnya.52 

3. Akhlak pribadi atau diri sendiri. 

Di antara akhlak kepada diri sendiri adalah: (a). Iffah Yaitu 

memelihara kesucian diri dari segala tuduhan, fitnah dan juga memelihara 

kehormatan.53; (b). Sabar secara bahasa adalah menahan diri dari berkeluh 
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kesah, menahan lisan dari mengadu, dan menahan anggota tubuh dari 

menampar pipi, menyobek baju, dan semacamnya.
54

; (c). Syukur merupakan 

sikap seseorang untuk tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah 

Swt. Dalam melakukan maksiat kepadaNya; (d). Amanah atau jujur adalah 

sikap seseorang yang harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa 

yang dipikulnya diatas pundaknya.55 Jujur adalah pemberitahuan seseorang 

atas apa-apa yang ia yakini kebenarannya.56; (e). Qana<‟ah atau merasa cukup 

dengan apa yang ada.57; (f). Wira‟i artinya saleh, menjauhkan diri dari 

perbuatan dosa. Yakni meninggalkan segala yang didalamnya terdapat 

keragu-raguan antara halal dan haram (syubhat); (g). Malu, Seorang muslim 

hendaknya memiliki sifat pemalu dalam setiap keadaan. Namun demikian, 

sifat tersebut bukan berarti menghalanginya untuk mengatakan dan 

menyatakan kebenaran.
58

  

4. Akhlak terhadap Keluarga 

Diantaranya adalah: Saling membina rasa cinta dan kasih sayang 

dalam kehidupan keluarga, saling menuaikan kewajiban untuk memperoleh 
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hak, berbakti kepada ibu bapak, mendidik anak-anak dengan kasih sayang, 

memelihara hubungan silaturrahmi.
59

   

 

5. Akhlak terhadap Masyarakat 

Akhlak terhadap masyarakat antara lain: (a). Berbuat baik kepada 

tetangga;(b). Suka menolong orang lain;(c). Memuliakan tamu, menghormati 

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menganjurkan anggota 

masyarakat untuk berbuat baik dan mencegah diri dari melakukan perbuatan 

dosa.60;(d). Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan kepercayaan 

yang telah diberikan seseorang atau masyarakat kepada kita;(e). 

Bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama.61;(f). 

Kasih sayang terhadap sesama sangatlah dianjurkan; (h). Pemurah yakni 

sifat suka mengulurkan tangan kepada orang lain yang membutuhkannya. 

6. Akhlak Bernegara 

Di antaranya yaitu: Musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma‟ruf 

nahi munkar.
62

 

Sementara itu akhlak madzmu<mah adalah perangai buruk yang tercermin 

dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik. Akhlak tercela 

merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang 
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dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak 

madzmu<mah bisa berkaitan dengan Allah Swt., Rasulullah Saw., dirinya 

keluarganya, dan alam sekitarnya.
63

 Di antara akhlak madzmumah adalah: 

1. „Ujub  

yaitu membanggakan diri dalam hati dan merasa yakin akan selamat dari 

siksa Akhirat. 

2. Takabur atau sombong, yakni merasa dirinya diatas orang lain. Adalah 

merupakan sifat yang sangat tercela. 

3. Iri hati atau h{asad yaitu benci kepada seseorang yang memperoleh nikmat 

dan berharap agar nikmat itu lenyap darinya.64
 

4. Ghi<bah yaitu merupakan penyakit lidah dengan cara menjelek-jelekkan 

orang lain. Atau menyebut seseorang dengan keadaan yang tidak disenangi 

oleh orang itu sendiri.65
 

5. Nami<mah yaitu mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. 

6. Z<alim adalah lawan kata dari adil yaitu meletakkan sesuatu tidak pada 

tempatnya.66
 

7. Riya’  merupakan salah satu sifat tercela yang harus dibuang jauh-jauh 

dalam jiwa kaum muslim karena dapat menggugurkan amal ibadah. Riya‟ 
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memperlihatkan diri kepada orang lain. Maksudnya beramal bukan karena 

Allah Swt., tetapi karena manusia.
67

 

D. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Akhlak 

Tujuan akhlak ialah hendak menciptakan manusia sebagai makhluk yang 

tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk lainnya. 

Akhlak hendak menjadikan orang berakhlak baik, bertindak-tanduk yang baik 

terhadap manusia, terhadap sesama makhluk dan terhadap Tuhan. 

Yang hendak dikendalikan oleh akhlak adalah tindakan lahir. Akan tetapi 

oleh karena tindakan lahir itu tidak dapat terjadi bila tidak didahului oleh gerak 

batin atau tindakan hati, maka tindakan batin dan gerak-gerik hati termasuk 

lapangan yang diatur oleh akhlak. Tidak akan terjadi perkelahian kalau tidak 

didahului oleh tindakan batin atau gerak-gerik hati, yakni benci-membenci 

(h {asad). Oleh karena itu maka setiap insan diwajibkan dapat menguasai batinnya 

atau mengendalikan hawa nafsunya karena ialah yang merupakan motor dari 

segala tindakan.
68

 

Ahmad amin mengatakan sebagai berikut: Tujuan mempelajari Akhlak dan 

permasalahannya menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan 

lainnya sebagai yang baik dan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang buruk. 

Bersikap adil termasuk baik, sedangkan berbuat zalim termasuk perbuatan 
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buruk, membayar utang kepada pemiliknya termasuk perbuatan baik, sedangkan 

mengingkari utang termasuk perbuatan buruk.  

Selanjutnya Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan akhlak itu ialah untuk 

membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati 

menjadi suci bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima Nur cahaya Tuhan. 

Keterangan tersebut memberi petunjuk bahwa akhlak berfungsi memberikan 

panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan 

untuk selanjutnya menetapkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan 

yang baik atau yang buruk.
69

 

Selain itu akhlak juga akan berguna secara efektif dalam upaya 

membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Jika tujuan akhlak 

tersebut dapat tercapai, maka manusia akan memiliki kebersihan batin yang pada 

gilirannya melahirkan perbuatan yang terpuji. Akhlak yang mulia juga berguna 

dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di 

segala bidang. Demikian juga dengan mengetahui akhlak yang buruk serta 

bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan darinya, menyebabkan orang enggan 

untuk melakukannya dan berusaha menjauhinya. Orang yang demikian pada 

akhirnya akan terhindar dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan 

dirinya. 

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa Akhlak bertujuan 

untuk memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia dalam mengetahui 
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perbuatan yang baik atau yang buruk, terhadap yang baik ia akan melakukannya, 

dan terhadap perbuatan yang buruk ia berusaha untuk menghindarinya.
70

 

Dengan mengetahui semua seluk beluk yang terkait dengan akhlak, maka 

manusia akan menggapai kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat 

kelak.
71

 

E. Manfaat Mata Pelajaran Akhlak 

Akhlak selain memiliki tujuan dan fungsi, akhlak juga memiliki manfaat. 

Orang yang berakhlak karena ketakwaan kepada Allah semata-mata, maka dapat 

menghasilkan kebahagiaan, antara lain: Mendapat tempat yang baik di dalam 

masyarakat, akan disenangi orang dalam pergaulan, akan dapat terpelihara dari 

hukuman yang sifatnya manusiawi dan sebagai makhluk yang diciptakan oleh 

Allah, orang yang bertakwa dan berakhlak mendapat pertolongan dan 

kemudahan dalam memperoleh keluhuran, kecukupan, dan sebutan yang baik, 

jasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan dari segala penderitaan dan 

kesukaran. 

Dengan bekal ilmu akhlak, orang dapat mengetahui batas mana yang baik 

dan batas mana yang buruk. Orang yang berakhlak dapat memperoleh irsyad 

(dapat membedakan amal yang baik dan buruk), taufik (Perbuatan yang sesuai 

tuntunan Rasulullah Saw. dan akal yang sehat), hidayah (Gemar melakukan 

yang baik dan terpuji dan menghindari yang buruk dan tercela), sehingga dapat 
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bahagia di Dunia dan di Akhirat. Kebahagiaan hidup setiap orang selalu 

didambakan kehadirannya di dalam lubuk hati. Di mana hidup bahagia 

merupakan hidup sejahtera dan selalu mendapat ridla Allah, juga selalu disenangi 

oleh sesama makhluk.72  

Mempelajari akhlak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik. 

Kebudayaan masyarakat menjadi bagian substansi hidup manusia yang di 

dalamnya terdapat sistem hidup yang lurus sesuai dengan kehendak Allah Swt. 

Di antara manfaat terbesar dalam mempelajari akhlak adalah sebagai berikut: 

Peningkatan amal ibadah yang lebih baik dan khusuk, serta ikhlas, peningkatan 

ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam kehidupan sebagai individu 

dan anggota masyarakat, meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber 

daya diri agar lebih baik mandiri dan berprestasi, meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi, melakukan silaturahmi positif, dan membangun ukhuwah atau 

persaudaraan dengan sesama manusia dan sesama muslim.73 

 Hamzah Ya‟kub menyatakan bahwa hasil atau hikmah dan faedah dari 

akhlak, adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatkan derajat manusia 

 Meningkatkan kemajuan manusia di bidang rohaniah atau bidang 

mental spiritual. Antara orang yang berilmu pengetahuan tidaklah sama 

derajatnya dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Orang yang 
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berilmu secara praktis memiliki keutamaan dengan derajat yang lebih tinggi. 

Hal ini diterangkan dalam QS. al-Zumar: 9 

            
 . 

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

orang-orang yang tidak mengetahui?  Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran.”74 (QS.Az-Zumar: 9). 

 

2. Menuntun kepada kebaikan 

Ilmu akhlak bukan sekedar memberitahukan mana yang baik dan 

buruk, melainkan juga mempengaruhi dan mendorong kita supaya 

membentuk hidup yang suci dengan memproduksi kebaikan dan kebajikan 

yang mendatangkan manfaat bagi manusia. 

3. Manifestasi kesempurnaan Iman 

Iman yang sempurna akan melahirkan kesempurnaan akhlak. Dengan 

perkataan lain bahwa keindahan akhlak adalah manifestasi dari pada 

kesempurnaan iman.  

4. Keutamaan di hari kiamat 
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Disebutkan dalam berbagai Hadith bahwa Rasulullah Saw. 

menerangkan orang-orang yang berakhlak luhur, akan menempati 

kedudukan yang terhormat di hari kiamat. 

5. Kebutuhan pokok dalam keluarga 

Sebagaimana halnya makanan, minuman, pakaian dan perumahan 

merupakan kebutuhan material yang primer dalam suatu keluarga, maka 

akhlak adalah kebutuhan primer dari segi normal. Akhlak merupakan faktor 

mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera. Membina kerukunan antar 

tetangga. 

6. Untuk mensukseskan pembangunan bangsa dan negara 

Suatu bangsa atau negara akan jaya, apabila warga negaranya terdiri 

dari orang-orang atau masyarakat yang berakhlak mulia. 

7. Dunia betul-betul membutuhkan akhlak al-karimah 

Dunia berada dalam kerusakan, pertentangan dan permusuhan sampai 

mengalirkam darah. Masalah ini hakikatnya tidak lepas dari karakter atau 

akhlak para pemimpin, dimana dia bertindak sebagai penggerak dan 

pelakunya.75 

F. Materi Mata Pelajaran Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

1. Pengertian mata pelajaran Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

Pelajaran akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah 
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SWT. Dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan al-Qur‟an dan Hadith melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan serta menggunakan pengalaman. Pelajaran akhlak 

berfungsi memberikan kemampuan dan keterampilan dasar kepada peserta 

didik untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan akhlak 

islami dan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan 

pelajaran akhlak tidak jauh berbeda dari fungsi yang ada, yaitu agar peserta 

didik memiliki kemampuan dan ketrampilan dasar untuk meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan akhlak islami dan 

nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
76

 

2. Pentingnya Materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

Pendidikan akhlak harus ditanamkan kepada anak sejak dini, karena hal 

itu akan mempengaruhi tingkah laku anak. Untuk menumbuhkan sikap moral 

yang demikian itu, pendidikan agama di sekolah harus dilakukan secara 

intensif agar ilmu dan amal dapat dirasakan oleh anak didik di sekolah.
77

 

Pelajaran akhlak di Madrasah Tsanawiyah sebagai bagian yang integral 

dari pendidikan agama islam, memang bukan satu-satunya faktor yang 

menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa. Tetapi secara 

substansial mata pelajaran akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan 
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motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan akhlaqul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

3. Materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

Secara garis besar materi PAI di Madrasah Tsanawiyah meliputi 

materi Aqidah, Akhlak, fiqh, Al-Qur‟an Hadith dan sejarah kebudayaan Islam. 

Adapun materi mengenai akhlak di Madrasah Tsanawiyah kelas VII, VIII dan 

kelas IX yang terdiri atas akhlak terpuji yang terdiri dari ikhlas, taat, khauf, 

taubat, tawakkal, ikhtiar, sabar, syukur, qana<’ah, tawaz{u‟, husnudzan, 

ta‟awun, tasamuh, berilmu, kreatif, produktif dan pergaulan remaja. Akhlak 

tercela meliputi kufur, syirik, riya‟, nifa <q, ana<niah, putus asa, ghadzab, tamak, 

takabbur, h{asad, dendam, ghi<bah, fitnah, dan nami<mah. 

a. Materi Akhlak Kelas VII meliputi:
78

 

1) Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf dan taubat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah 

taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan 

yang berlaku. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepada-Nya 

maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama 
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manusia dan makhluk yang lainnya.
79

 Taat kepada Allah, yaitu 

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jika 

seseorang rajin beribadah namun masih melakukan hal-hal yang dilarang 

Allah, maka orang tersebut bukanlah orang yang taat kepada Allah.
80

 Tidak 

cukup kita mentaati Allah tanpa mentaati RasulNya Saw. bahkan Allah 

sendiri yang memerintahkan agar manusia taat kepadaNya dan kepada 

Rasul-Nya baru kemudian kepada yang lainnya selama tidak bertentangan 

dengan perintah-Nya dan Rasul-Nya. Dalam al-Qur'an Allah telah 

berfirman: 

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

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
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dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nisa‟:59) 81
 

 

Ikhlas Secara bahasa, bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan 

secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam 

beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam 

kehidupan dalam semua aspek.
82

 Ikhlas atau tidaknya seseorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan sangat tergantung kepada niatnya. Oleh 

karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam 

menjalankan amalan. 

Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, 

resah, khawatir, cemas. Menurut istilah dalam Islam, sebagaimana 

diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa 

takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau 

khawatir kalau-kalau Allah tidak senang padanya dan akan 

menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan.
83

 Takut kepada Allah 

bukan berusaha menjauhi-Nya, akan tetapi, sebaliknya, berusaha untuk 

dekat kepada-Nya. Dengan cara menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi segala larangan-Nya.
84

 Rasulullah Saw. bersabda dalam hadith 

beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari „Aisyah 

Ra.: 
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ِ َوَسَلَ   ُ قَاَل َرُسْوُل اِه َصَلى اهُ َعَلْي َْعَلَ ُهْ  بِاِه َعْن َعاِئَشَة َرِضَ  اهُ َعْ فَ َواِه َْ
ُ َ ْشَيةً  ُْ  َل  (وروي خارى و مسل ) َوَأَ ُد

Artinya: ”Dari „Aisyah ra Rasulullah saw bersabda:Demi Allah, 

sungguh aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah dan 

paling takut kepada-Nya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

 

Taubat secara bahasa berarti ”kembali”. Secara istilah, taubat 

berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat 

dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah 

dilakukan sebelumnya.
85  

                      

Artinya: ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, 
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) 

itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 

mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat 

dosa yang besar”. (Q.S. an Nisa:48)  
 

Maka ada 3 (tiga) syarat: (1). Meninggalkan perilaku dosa itu 

sendiri; (2). Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan; (3). 

Berniat tidak melakukannya lagi selamanya.Apabila tidak terpenuhi 

ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya . 

2) Menghindari akhlak tercela kepada Allah berupa  riya‟, nifaq, dan kufur. 
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Riya‟ dalam Bahasa Arab artinya memperlihatkan atau 

memamerkan, secara istilah riya‟yaitu memperlihatkan sesuatu kepada 

orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan 

maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal 

yang sepadan dengan riya‟ adalah sum‟ah yaitu berbuat kebaikan agar 

kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu 

berupa amal ibadah kepada Allah Swt.
86

 

 Nifaq berasal dari kata: nafaqa alyarbu‟, artinya lubang hewan 

sejenis tikus. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam 

hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. 

Perbuatan Nifaq dikategorikan menjadi dua, yaitu: (1). Nifaq I‟tiqadi 

adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada 

Allah Swt., sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. (2). 

Nifaq „Amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran 

dalam bentuk perbuatan.
87

 

Kufur menurut bahasa artinya tidak percaya, menutup. Kufur adalah 

sifat dari kafir. Adapun kufur menurut istilah adalah tidak percaya akan 

adanya Allah dan Rasul-Nya. Orang kafir dijuluki sebagai makhluk yang 

paling buruk.
88
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b. Materi Akhlak Kelas VIII meliputi:
 89

 

1) Menghayati nilai tawakkal, ikhtiar , sabar, syukur dan qana<’ah sesuai 

perintah syari‟at. 

 Tawakkal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah 

berusaha dengan sungguh-sungguh. Tawakkal kepada Allah bukan berarti 

menghilangkan dan meninggalkan usaha dan ikhtiar. Tawakkal tidak sah 

tanpa disertai usaha dan mengikuti sunah, aturan-aturan yang telah 

ditetapkan Allah Swt. setelah berusaha baru kemudian berserah diri 

kepada Allah, menyerahkan segala perkara kepada-Nya dan tidak 

mengharapkan hasil apa pun kecuali dari sisi-Nya.90 

 Ikhtiar. Manusia adalah manusia yang paling baik diciptakan Allah 

dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Salah satu kelebihan 

manusia dari pada makhluk lainnya adalah bahwa manusia diberi akal. 

Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk, yang bermanfaat dan yang tidak manfaat. 

 Semua orang sudah ditentukan rezekinya, kita tinggal 

memperolehnya. Tentu rezeki itu tidak bisa diperoleh hanya dengan 

berpangku tangan, tetapi harus dengan ikhtiar  atau usaha. Allah dan 

Rasul-Nya memerintahkan kita berikhtiar atau bekerja mencari nafkah 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah berfirman dalam surah Al-

Taubah: 105 : 

          
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”. 

(QS. At-Taubah: 105) 91 

 Sabar artinya tabah, tahan menghadapi cobaan. Orang yang sabar 

tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakkan 

dengan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah.  

 Dalam kehidupan sehari-hari ada tiga hal yang harus kita hadapi 

dengan sabar, yaitu: (1). Sabar dalam berbuat, artinya sabar dalam 

menghadapi rintangan dan kesulitan; (2). Sabar dalam menderita, artinya 

sabar menerima musibah atau cobaan. ; (3). Sabar menahan marah, adalah 

bersikap sabar jika dihadapkan kepada situasi yang dapat menimbulkan 

kemarahan. 

 Syukur. Ungkapan rasa syukur melalui lisan dan perbuatan. 

Seseorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah, melainkan apabila 

kenikmatan yang diperolehnya itu dimanfaatkan dan dipelihara dengan 

sebaik-baiknya. Yang dimaksud syukur nikmat adalah berterima kasih 
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kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Allah Swt. senantiasa 

mencurahkan nikmat kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang 

tidak dapat dihitung banyaknya.  

 Qana>’ah adalah rela menerima apa adanya, berapapun hasil itu ia 

syukuri dan diterima dengan lapang dada. Orang yang besifat qana<‟ah 

merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya, karena memang itulah 

rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Bagi orang yang memiliki sifat 

qana<‟ah, kaya yang penting bukanlah kaya harta, tetapi kaya hati dan jiwa. 

2) Membiasakan diri menghindari perilaku ananiah, putus asa, ghadzab, 

tamak, dan takabur. 

Ananiah termasuk sifat tercela. Dalam kehidupan sehari-hari, baik 

didalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dilingkungan masyarakat, 

banyak orang yang berperilaku ananiah atau egois.92 

Putus asa artinya habis atau hilang harapan. Putus asa termasuk sifat 

tercela. Orang yang putus asa merasa pada dirinya tidak ada harapan lagi. 

Allah dan rasul-Nya melarang kita untuk berputus asa.  Adapun akibat buruk 

dari sifat putus asa antara lain: Tidak ada semangat untuk belajar/bekerja, bisa 

mendatangkan penyakit, baik fisik maupun jiwa, tidak ada peningkatan dalam 

kehidupan,bisa menyebabkan orang bunuh diri. 
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Ghadhab artinya marah. Marah adalah perasaan yang sangat tidak 

senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya. Ghadhab termasuk 

sifat tercela. Allah dan Rasul-Nya melarang umat Islam untuk menjadi 

seorang yang marah. 

Tamak atau serakah termasuk akhlak tercela. Orang yang dihadapi sifat 

tamak, pikirannya selalu tertuju kepada harta atau benda. Ia senang 

menumpuk harta. Biasanya orang yang tamak, juga pelit atau bakhil. 

Rasulullah Saw. melarang orang bersifat tamak/serakah. Orang yang tamak 

sepintas kelihatan hidupnya senang dan bahagia karena banyak harta, tetapi 

sebenarnya ia sangat menderita. Ia selalu disiksa perasaan sendiri. Orang yang 

tamak pada akhir hidupnya di dunia menderita dan di akhirat akan mendapat 

azab yang pedih. 

Takabur artinya sombong. Takabur merupakan penyakit hati berupa 

kebanggaan dan kesombongan atas nikmat yang diberi Allah Swt. orang yang 

sudah terkena sifat buruk yang namanya takabur, ia bukan hanya 

membanggakan diri secara berlebihan, tetapi juga merendahkan orang lain. 

Semua orang dipandang rendah dan kecil.93 

3) Menghayati sifat husnudzan, tawa<z}u’, tasa<muh, ta‟awun, 

Husnudzan artinya baik sangka. Husnuzan termasuk akhlak terpuji. 

Orang yang memiliki sifat ini memandang orang lain dari kaca mata kebaikan. 

Rasulullah selalu memberi teladan mengenai sifat husnudzan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Beliau selalu menganggap, bahwa orang lain pada 

dasarnya baik.94 

Bentuk-bentuk husnudzan yaitu: (1). Husnudzan kepada Allah dengan 

senantiasa taat kepada Allah dan bersyukur, bersabar dan ikhlas atas cobaan 

yang diberikan; (2). Husnudzan terhadap diri sendiri dengan cara membentuk 

pribadi yang tangguh dan menjadi seseorang yang kreatif; (3). Husnudzan 

terhadap sesama manusia dengan cara menjalin hubungan persaudaraan dan 

persahabatan menjadi lebih baik serta selalu senang dan bahagia atas 

kebahagiaan orang lain.
95

 

Tawa<z}u’ artinya merendahkan diri. Orang yang bersifat tawa<z}u’ 

bukan berarti rendah diri, minder. Dalam pergaulan masyarakat orang yang 

tawa<z}u’ sangat dihormati dan menempati kedudukan yang mulia dan dihargai. 
 

Allah berfirman: 

   
  .    

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang 

mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman” (QS. Asy-Syu’ara<: 

215’).96 
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Tasa<muh artinya lapang dada. Maksudnya adalah menerima sesuatu 

yang tidak menyenangkan dengan keyakinan, bahwa dibalik semua sesuatu itu 

ada hikmahnya yang mendatangkan kebaikan. Orang yang memiliki sifat 

tasamuh manakala mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan diri orang 

lain senantiasa dapat menerima dengan lapang dada. Ia tidak akan marah 

walaupun dirinya dihina dan dicaci.97 

Ta‟a<wun artinya tolong menolong. Dalam ajaran Islam sifat ta‟awun 

ini sangat diperhatikan. Ta‟a<wun atau tolong menolong termasuk akhlak 

terpuji. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya sehari-hari, manusia 

saling membutuhkan antara sesamanya.98 

Sebagai makhluk sosial kita hendaknya saling bekerjasama antar 

sesama dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau biasa disebut 

dengan sifat tercela. Di antara sifat tercela yang seharusnya kita hindari 

adalah:99 

4) Menghindari perilaku h{asad, dendam, ghi<bah, fitnah dan nami<mah dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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H{asad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain 

yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat h}asad selalu 

iri hati jika melihat orang lain hidup senang.100 

Dendam artinya bekeinginan keras untuk membalas. sifat dendam 

sangat dipengaruhi oleh sifat marah. Sifat dendam sangat berbahaya bagi 

orang lain dan bagi diri sendiri. Sifat dendam ini sangat merusak persatuan 

dan kesatuan bangsa dan mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. 

Fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkkan orang, seperti 

menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang. Orang yang suka 

memfitnah adalah biasanya orang pengecut, pendengki, pendendam, serta 

berjiwa kerdil. 

Nami<mah artinya “adu domba”. Maksudnya adalah menyampaikan 

sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak senang itu orang yang 

diceritakan atau orang yang mendengarkannya. Nami<mah termasuk akhlak 

tercela sebab nami<mah bisa terjadi permusuhan antara seseorang dengan 

orang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain.  

Ghi<bah adalah mengumpat atau menggunjing. Yakni, sesuatu 

perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib seseorang dihadapan 

orang.101 Dampak negatif akibat ghi<bah: Menjatuhkan nama baik orang yang 

digunjing dalam pandangan masyarakat karena masyarakat telah menilai ia 
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sebagai orang yang jelek, rusaknya hubungan persaudaraan antara yang 

digunjing dengan masyarakat sekitarnya.
102

 

c. Materi Akhlak Kelas IX diantaranya.
 103

 

a)  Berilmu  

Berilmu artinya pandai atau tidak bodoh, cerdas, atau pintar. Berilmu 

adalah sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. Ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Ilmu dapat membantu manusia dapat melakukan sesuatu dengan 

mudah.
104

 

Oleh karena itu, perintah menuntut ilmu diwajibkan bagi semua orang 

yang beragama Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:  

ِ َوَسَلَ  قَاَل طََلُب اْلِعْلِ   َِِ َصَلى اهُ َعَلْي ُ َعِن ال َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَ  اهُ َعْ
ان)) َفرِْيَ ٌة َعَلى ُكل ُمْسِل ٍ     (روا البيهق  ي  عب اإ

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra, dari Rasulullah saw bersabda: 

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim.”(HR. Al-

Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iimaan) 

Dengan demikian pekerjaan menuntut ilmu merupakan ibadah. Masa 

untuk menuntut ilmu adalah sejak manusia dilahirkan dan berakhir pada 

saat manusia meninggal dunia.  
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ِ َوَسَلَ  قَال اُْطُلبُ ْوا اْلِعْل  ِمَن  َعْن أَِِ َسِعيٍد اْاُْدرِي َعْن َرُسولِ  ُ َعَلْي ِ َصَلى الَل الَل
ََ اْلَلْحِد   (وروي مسل )اْلَ ْهِد ِا

Artinya:“Dari Abi Sa‟id Al Khudzriyyi dari Rasulullah saw 

bersabda:Tuntunlah ilmu sejak di buaian sampai liang 

lahat.”(HR. Muslim) 

 

Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, sebagaimana 

disebutkan dalam surah al-Mujadillah ayat 11:  

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

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat.”105
(QS. Al- Mujadilah: 11) 

 

Ilmu yang kita miliki walaupun sedikit hendaknya kita ajarkan atau 

kita berikan kepada orang lain, sehingga ilmu itu bermanfaat, baik bagi 

diri kita maupun bagi orang lain. Ciri-ciri orang yang berilmu antara lain: 

Rendah hati, ibarat tanaman padi, kian berisi kian merumduk, setiap akan 

melakukan pekerjaan selalu diperhitungkan baik buruknya atau untung 

ruginya, menghargai pendapat orang lain, menghargai waktu, gemar 

membaca dan suka mencari informasi, bekerja dengan rencana dan 
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program yang jelas, tidak suka berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya, 

tidak mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, suka berbagi informasi, 

suka memberikan ilmu yang ia miliki atau mengajarkan kepada orang 

lain.106 

b) Kerja keras 

Sikap kerja keras berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi 

dalam mengerjakan sesuatu sampai mencapai tujuan.
107

 Ciri-ciri orang 

yang memiliki sikap kerja keras: (1). Semangat bekerja yang tidak pernah 

padam; (2).Berprinsip, bahwa hari ini harus lebih baik dari pada hari 

kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari pada hari ini; (3). Menerima 

kegagalan sebagai pelajaran untuk memperbaiki kesalahan; (4). Optimis 

dalam memandang berbagai permasalahan, bahwa permasalahan bukan 

untuk dihindari tapi dihadapi; (5). Terbuka terhadap kritik, saran dan 

nasehat dari orang lain; (6). Suka mengambil pelajaran atas keberhasilan 

orang lain; (7). Bersyukur atas keberhasilan yang diperolehnya, dan 

bersabar atas kegagalan yang diambilnya. 

c) Kreatif 

Kreatif berarti banyak akal atau memiliki daya cipta. Orang yang 

kreatif selalu melihat dan berpikir bahwa Allah swt. menciptakan alam 

semesta ini senantiasa tidak akan sia-sia dan dimanfaatkan sepenuhnya 
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untuk keperluan hidup manusia. Ciri-ciri orang yang memiliki perilaku 

kreatif antara lain: (1).Memiliki jiwa dan berfikir dinamis dan propesional; 

(2). Bersifat perfecsionis/orang yang ingin segalanya sempurna; (3). 

Memiliki banyak ide dan kemauan; (4). Biasanya memiliki jiwa yang suka 

dengan tantangan; (5). Selalu mencoba dengan sesuatu yang baru.108 

d) Produktif 

Yaitu kemauan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatngkan 

hasil. Adapun ciri-ciri sifat produktif yaitu: Menghargai waktu dan 

disiplin, tekun dalam bekerja, gemar membaca, selalu ingin berkarya, 

memiliki pola hidup yang hemat.
109
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BAB III 

KITAB TANBI<HUL GHA<FILI<N  DAN MATERI AKHLAK DI DALAMNYA 

 

A. Biografi Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<  

Pengarang Kitab Tanbi>hul Gha>fil>in adalah Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin 

Ibra>hi>m Assamarqandi< < (wafat pada tahun 373H atau 983 M). disebut juga Abu Layth 

As-Samarqandi< yang bernama lengkap asli Abu Layth Nashr bin Muhammad bin 

Ibrahi>m As-Samarqandi< Al-Hanafi, dikenal dengan Abu Layth yaitu seorang Ulama’ 

Tabi’ut Tabi’in dan hidup pada awal abad ke-4 Hijriah dan Wafat 373 H.
110

 Beliau juga 

dikenal dengan julukan Imamul Huda. Beliau adalah seorang Sufi dan Ahli Hukum 

mazhab Hanafi yang disegani. Di tanah Jawa, Beliau biasa disebut sebagai Mbah 

Semorokondo. Sebuah nama yang diambil dari nama kota Samarqand yang terletak di 

negara Uzbekistan. Samarqand adalah kota tua berusia lebih dari 2750 tahun kota 

indah dengan ribuan masjid yang terletak di jalur sutra antara Cina dan Eropa adalah 

kota tua yng didirikan pada tahun 700 SM. 

Uzbekistan, adalah negara di Asia Tengah, yang sebelumnya merupakan bagian 

dari Uni Soviet. Negara dengan wilayah yang terkurung daratan ini bersempadanan 

dengan Kazakhstan di sebelah barat dan utara Kirgizstan dan Tajikistan di timur dan 

Afganistan dan Turkmenistan di selatan. Bahasa resmi satu-satunya adalah bahasa 

Uzbek, sebuah bahasa Turki, tetapi bahasa Rusia tetap dipergunakan secara luas, sisa 

                                                           
110

 http://wongndeso-tholabulilmi.blogspot.com/p/abu-laits-as-samarqandi.html  diakses 13 
Februari 2015 pukul 10.00 

http://wongndeso-tholabulilmi.blogspot.com/p/abu-laits-as-samarqandi.html
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peninggalan pemerintahan Soviet.
111

 

Pada awal pembebasan dari cengkraman Rusia, ibu Negara Uzbekistan adalah 

Samarqand tetapi pada tahun 1930 ibu Negara Uzbekistan dipindahkan ke Tashkant. 

Samarqand adalah bandar bersejarah dan padanya terekam kisah sejarah Islam yang 

melibatkan Iskandar Zulqarnain dan Genghis Khan (puak Monggol). Bandar inilah yang 

melahirkan seorang tokoh sufi yaitu Shaykh Nas{ir bin Muhammad bin Ibra<hi<m 

Assamarqandi<.112
 

Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi < ini pada zaman muda 

belianya beliau tidak tahu pun membaca Al-Quran tetapi disekitar usia 50-an barulah 

beliau mulai belajar dan pada usia 57 tahun beliau telah berjaya menguasai Bahasa 

Arab dan Al-Quran. Seterusnya beliau mulai mewariskan ilmu yang ada padanya 

melalui penulisan. Abu Layth bermazhab hanafi.
113

 

B. Deskripsi Kitab Tanbihu>l Gha>fili>n 

Tanbi>hul Gha>fili>n adalah kitab yang tergolong populer karena digandrungi oleh 

para Kiyai 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 Gha>fili>n memiliki muatan nasihat yang 

tinggi dan mengena ke dalam diri setiap insan. Dan peringatan yang ditampilkannya 

mampu menjadi bekal pengertian dan kesadaran yang mendalam untuk memperbaiki 

jiwa dan moral umat manusia dari kelalaiannya. 

                                                           
111 https://ikzulsalleh.wordpress.com/tag/abu-Layth-as-samarqandi/ diakses 25 Februari 2015 

pukul 11.00  
112Ibid. 
113{ https://udhadotme.wordpress.com/2014/10/15/imam-nas{i{r-bin-muhammad-as-samarqandi/ 

diakses hari Jum’at 20 Februari 2015 pukul 11.00. 
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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-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-Quran ataupun Al-Hadith dan 

juga fatwa-fatwa ulama, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kebimbangan dalam 

menerima semua nasehat kebaikan yang disampaikan.
114

 

Di samping beberapa kelebihan yang dimiliki kitab Tanbi>hul Gha>fili>n, kitab ini 

juga memiliki kelemahan menurut beberapa pendapat. Diantaranya pendapat dari Al-

Imam Adz-Dzahabi< di dalam Siyar A‟lamin Nubala‟ 16/322-323 membawakan biografi 

beliau kemudian di dalamnya (yaitu Tanbi>hul Gha>fili>n) tersebar luas hadith-hadith 

palsu. Kemudian menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah 

bahwasanya Tanbi>hul Gha>fili>n adalah kitab yang berisi nasihat yang pada umumnya 

banyak mengandung hadith-hadith dha‟if  bahkan kadang palsu. Di dalamnya juga 

terdapat hikayat-hikayat yang tidak shahih dimana penulisnya ingin menggunakannya 

untuk melembutkan hati dan menjadikan mata menjadi menangis. Kemudian 

menurutnya memang dalam kitab ini terdapat hal-hal yang tidak dipermasalahkan, 

namun beliau tidak menasihatkan untuk membacanya kecuali bagi orang yang memiliki 

                                                           
114 http://www.buyahaerudin.com/2013/03/muqaddimah.html diakses hari Jum’at 20 Februari 

2015 pukul 11.00. 
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ilmu dan faham serta bisa membedakan antara hadith-hadith yang shahih, dha‟i>f dan 

mauqu<f.115
 

Selain berisi pengalaman-pengalaman menakjubkan berkaitan dengan kehidupan 

keberagamaan yang terjadi dalam sejarah manusia kitab ini juga  mengandung materi-

materi akhlak yang perlu dipelajari oleh setiap manusia untuk menjalankan segala moral 

yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Yang mana di dalamnya terdapat 

94 bab. Dimana ada beberapa bab yang membahas tentang akhlak, baik akhlak terpuji 

atau akhlak tercela. Diantaranya yaitu: Ikhlas, sabar, syukur, ghi<bah, nami<mah. Kitab ini 

merupakan salah satu kitab karangan Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m 

Assamarqandi<< yang terkenal. 

C. Materi Akhlak dalam Kitab dalam kitab Tanbi>hul Gha>fili>n 

Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<< memulai mengarang 

karyanya dengan terlebih dahulu memanjatkan pujian kepada Allah Swt. yang telah 

memberi petunjuk kepada orang yang mencintai-Nya menuju jalan yang lurus. 

Kemudian Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<< membaca shalawat 

kepada Nabi kita Muhammad Saw. sang pemilik akhlak mulia dan kepada keluarga dan 

sahabatnya dan orang-orang yang berperilaku seperti perilaku Nabi Muhammad Saw. 

Hal ini menunjukkan kecintaan Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m 

Assamarqandi<< kepada Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam muqodimmah kitabnya. 

Sehubungan dengan itu Al-Faqi>h berpesan, penuh harap agar benar-benar kitab ini 

mendapatkan perhatian dan sambutan hangat dari para pembaca, khususnya generasi 

mudanya, lalu menjadi bahan pemikiran/intropeksi terhadap diri sendiri (pengamalan 

                                                           
115https://ibnabid.wordpress.com/2012/01/14/mengenal-kitab-tanbihul-ghafilin-dan-

pengarangnya/ diakses 27 Februari 2015 pukul 09.00 

https://ibnabid.wordpress.com/2012/01/14/mengenal-kitab-tanbihul-ghafilin-dan-pengarangnya/
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dimulai dari dalam), kemudian keluar, diajarkan pada orang lain.
116

 

Disebutkan beberapa akhlak dari segi sifatnya yang terbagi menjadi akhlak 

mahmudah yang patut dijadikan pedoman bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari dan 

akhlak madzmumah yang yang merupakan akhlak yang buruk yang harus dihindari, 

diantaranya: 

1. Akhlak Mahmudah dalam kitabTanbi>hul Gha>fili>n 

Akhlak mahmudah dalam kitab Tanbi>hul Gha>fili>n terbagi kedalam beberapa 

aspek yaitu: 

a. Akhlak terhadap Allah Swt. 

1) Taubat  

ََِْعُت  ْرَوزِى َعْن َعْبِد اه ْبِن ُسْفَياْن يَ ُقْوُل 
َ
َْْْد َعْن إْبِن ُمَعاْذ َعْن ُحَسْ ام َعْن َ ِلْيل اْبِن َأ

ِ َوَسَلَ  يَ ُقْوُل َمنْ  ِ ِبَساَعٍة تَاَا اهُ َعَلْيِ َرُسْوُل اِه َصَلى اهُ َعَلْي  (روا مسل ) تَاَا قَ ْبَل َمْوِت

117 

Artinya: “Dari Khalil bin Ahmad dari Ibnu Mu‟adz bin Husain Al Mawarzi dari 
“Abdullah bin Sufyan berkata Rasulullah saw Bersabda: Barang 

siapa bertaubat sesaat sebelum kematiannya pasti Allah menerima 

taubatnya” (HR. Muslim). 

 

Al-Faqi>h menjelaskan seseorang yang mau bertaubat (sungguh-sungguh) 

pasti diterima taubatnya, oleh karena itu Islam tidak menghendaki manusia 

berputus asa dari rahmat Allah Swt. 

                                                           
116 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin (Malang: 

Daarul Ihya, tt), 2-3.  
117 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi>m Assamarqandi<< Tanbi>hul Gha>fili>n (tk: Haromain, 

tt), 35. 
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Oleh karena itu seyogyanya bagi manusia yang normal akalnya untuk 

bertaubat setiap waktu (istighfar) kepada Allah, agar tidak terjerumus dalam 

golongan manusia durhaka, dengan demikian insyaAllah akan selamat.
118

 

Seperti yang disebutkan dalam hadith:  

ُ قَاَل َماُأِصُر َمْن  ِ َوَسَلَ  أََن َِِ َصَلى اهُ َعَلْي ُ َعِن ال َعْن أَِِ َبْكرِالصدْيِق َرِضَ  اهُ َعْ
ُ قَاَل َواِه ِإ   ِإْستَ ْ َفرُ  ِ َوَسَلَ  أََن َِِ َصَلى اهُ َعَلْي َ َمرًَة َوُرِوَي َعِن ال ْْ َوِاْن َعاَد ِِ اْليَ ْوِم َسْبِع

ََ ِِ اْليَ ْوِم ِمائََة َمرَةً  ََ اِه تَ َعا َتُ ْوَا ِا  119 (روا الرمذى) َْ

Artinya: ”Dari Abu Bakar Shidiq ra. Rasulullah saw. bersabda: “Tidak 

digolongkan manusia terjerumus/ berlumuran dosa yakni orang yang 

selalu ber istighfar, sekalipun mengulang 70x setiap harinya. Dan 

sabda beliau pula „‟ Demi Allah, setiap harinya aku bertaubat 

kepada Allah 100x” (HR.Tirmidzi). 

 

Dalam hadith lain juga Al Faqi>h menambahkan: 

ِ َوَسَل َ َعْن َرُسْوِل اِه  روا ابن ) ِئُب ِمَن الَذْنِب َكَ ْن ََ َذْنَب َلُ ااَلتَ  َصَلى اهُ َعَلْي
 )120 

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: Orang-orang yang bertaubat dari dosa, 

seperti orang yang tiada dosa (HR.Ibnu Majah)‟‟.121
 

 

Rabi‟ah al „Adawiyah menegaskan: Istighfar  yang hanya di ucapkan, 

tanpa niat berhenti dari perbuatannya, berarti taubatnya palsu, bahkan tidak 

dianggap taubat. Karena ada tiga syarat taubat yaitu:a) Menyesali perbuatannya, 

                                                           
118 Ibid.,100.  
119 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi<m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 36. 
120

 HR. Ibnu Majah. No. 4198. 
121

 Abu Layth Nasi<r bin Muhammad bin Ibra>hi>m  Assamarqandi>, Tanbi>hul Gha>fili>n 3, terj. 
Misbah bin Zainul Musthofa (Semarang:Maktabah ‘Ulwiyah, tt), 546. 
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b) Mulutnya mengucapkan Istighfar, c) „Azm/Niat tidak lagi mengulangi 

perbuatannya.
122

 

Secara garis besar dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang bertaubat pasti akan diterima 

taubatnya, yaitu dengan cara berIstighfar setiap harinya dan memenuhi 3 syarat 

dari taubat. Sebagi seorang muslim sebaiknya setiap saat kita bertaubat kepada 

Allah Swt. 

2) Khauf (takut) kepada Allah 

Menurut Malik bin Dinar seseorang yang merasakan bukti takut dan 

berharap kepada Allah, berarti ia benar-benar berpedoman kokoh dengan 

pergelangan dan perintah. Sedangkan bukti takut yaitu: menjauhi maksiat 

(larangan) Allah, dan bukti berharap yaitu: menjalankan perintahNya. 

Adapun menurut Ulama lainnya: bukti berharap yaitu: melakukan segala 

amal yang di ridhai Allah secara ikhlas karenaNya. Dan bukti takut yaitu: 

menjauhi segala laranganNya.
123

 

Rasulullah Saw. bersabda: 

ِ َوَسَل َ َوُرِوَى َعْن َرُسْوِل اِه  ََ  اْقَشَعرَ  ِإَذا َصَلى اهُ َعَلْي ُْؤِمِن ِمْن َ ْشَيِة اِه تَ َعا
قَ ْلُب ام

ُ َكَ ايَ َتَحاُا ِمَن الَشَ رَِة َوَرقُ َها ُ َ طَايَا  124 (روا الرمذى) َََاَتْت َعْ

Artinya: “Diriwayatkan dari Rasulullah saw. ketika seorang mukmin hatinya 

terasa bergetar karena takut kepada Allah maka bergguranlah 

dosa-dosanya seperti rontoknya daun kering dari tangkai pohonnya  

(HR. Tirmidzi). 

                                                           
122 Al-Faqi><h Abu Layth Samarqandi><, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 104-105. 
123 Ibid., 379.  
124 Shaykh Nasi<>r Bin Muhammad bin Ibra><hi>m Assamarqandi<><, Tanbi>hul Gha>fili>n, 140. 
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Tanda takut kepada Allah itu terbukti 7 macam: a) Lisan tidak pernah 

berdusta, ghi<bah, dan bicara kosong (tanpa ada manfaatnya) lalu digunakan 

untuk dzikir kepada Allah, membaca al-Qur‟an dan mempelajari ilmu (agama). 

b) Perut tidak pernah makan kecuali yang halal dan menurut kadar hajatnya. c) 

Memperhatikan penglihatannya sehingga tidak melihat yang haram dan tidak 

melihat dunia ini kecuali hanya untuk peringatan. d) Menjaga tangannya 

sehingga tidak mengulurkannya kepada perkara yang haram. Hanya digunakan 

untuk taat kepada Allah semata. e) Menjaga kakinya sehingga tidak digunakan 

untuk ma‟siat. f) Menjaga hati dari h}asud, dengki, iri, dan penuh rasa sayang 

terhadap sesama muslim. g) „Ibadah/ taatnya dilandasi dengan penuh 

keikhlasan, jauh dari riya‟ dan nifaq.
125

 

Empat perkara yang ditakutkan yaitu: a) Takut tidak diterima sebab Allah 

hanya menerima dari orang yang benar-benar bertaqwa. d) Takut kehinaan 

dalam taat sebab belum tahu apakah tetap mendapat taufiq atau tidak. b) Takut 

dalam hal penjagaan keselamatannya.  c) Takut riya‟ sebab Allah berfirman: 

   
   

     
Artinya: “Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah secara ikhlas, 

baginya agama sesempurnaNya‟‟.(QS. Al-Bayyinah: 5).
 126

 

 

                                                           
125 Abu Layth Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n 2, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 

1992), 584. 
126 Ibid., 589.  
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Dengan demikian bukti takut kepada Allah yaitu dengan cara menjauhi 

segala yang dilarangNya, karena ketika seseorang takut kepada Allah maka 

berguguranlah setiap dosa-dosanya. 

3) Ikhlas  

Sebagian ahli hikmah meletakkan definisi ikhlas adalah tidak ingin 

(seseorang) amalnya yang baik dilihat orang, apalagi diperlihatkan, tidak 

jauhnya seperti dia melakukan kejahatan yang tidak diketahui umumnya 

masyarakat. Sedangkan sebagian ulama lainnya meletakkan dasar ikhlas 

adalah‟‟ tidak menghendaki pujian orang‟‟.127
 

 

   
   
   

   
    

Artinya:‟‟Dan Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha 

ke arah itu dengan sungguh-sungguh melakukannya secara ikhlas 

dan beriman, Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya 

dibalasi dengan baik‟‟. (Al- Isra‟: 19).128
 

 

َُريْ رََة  ِ َو َسَل َ  قَالَ قَالَ َعْن أَِِ  َِِ َصَلى اهُ َعَلْي َ    ال ِ إَِ ُ َحظ ِمْن َصْوِم ُرَا َصائٍِ  لَْيَس َل
ُ َحظ ِمْن ِقَياِمِهِ ََالَشَهُر َوالََصبُ  ااُْْوعُ   129َواْلَعْطُ  َوُرَا قَائٍِ  لَْيَس َل

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw. bersabda: Terkadang 

orang melakukan puasa tiada keuntungan baginya, kecuali lapar 

dan dahaga, dan terkadang orang beribadah di malam hari, tiada 

                                                           
127 Ibid., 6. 
128 Al-Faqi<>h Abu Layth Samarqandi><, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 7. 
129

 HR. Ibnu Majah. No 16  



65 

 

 

keuntungan baginya, kecuali jaga malam yang melelahkan (yang 

dimaksud adalah amal-ibadahnya sia-sia( tidak berpahala).
130

 

 

 

Ikhlas merupakan suatu sifat yang tidak menghendaki pujian orang lain 

dan tidak ingin amalnya diperlihatkan. Ketika seseorang tidak ikhlas maka sia-

sialah semua perbuatan yang dilakukannya. Untuk itu sebagai seorang muslim 

sebaiknya kita memiliki akhlak ikhlas, karena dengan ikhlas maka jiwa kita akan 

merasa tenang dan ibadah pun juga tidak terasa berat. 

 

4) Tawakkal 

Yaitu berserah diri kepada Allah Swt. Al-Faqi<h meriwayatkan 

dengan sanadnya dari Salim Abu Ja‟dy< katanya Nabi Isa dalam 

nasehatnya:  

ِِِ اْبِن َجْعِدى قَاَل ِعْيَسى ْبِن َمْرََْ  َ ْبَ ُؤا طََعاًما لَِ دٍ َعْن َسا ُ  فَِ َن َغًدا يَْأِتى ََ ُ رِْزُق َوَمَع
ََ الَذر  َواْنظُُرْوا ُ فَِ ْن قُ ْلُتْ  بُطُْوَن الَذر ِصَ اٌر فَاْنظُُرْوا ِا ََ الطَائِِر فَِ ْن قُ ْلُتْ  لِلطَائِِر  َوَمْن يَ ْرزُُق ِا

َانَ َها َْ ََ اْلُوُحوِش َماأَْبَدانَ َها َوَأ  (روا خارى) َأْجَِحٌة فَاْنظُُرْوا ِا
Artinya:‟‟Dari Salim Abu Ja‟dy< katanya Nabi Isa dalam nasehatnya: Jangan 

kau simpan makanan esok hari, karena esok hari ada rizki tertentu. 

Cobalah perhatikan semut, siapa pemberi rizkinya? Jika kau 

katakana: semut perutnya kecil, lalu lihatlah burung, ia bersayap dan 

perhatikan pula hewan-hewan berbadan besar dan gemuk (HR. 

Bukhari).
131

 

 

                                                           
130

Abu Layth Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n 1, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 

1992), 11. 
131 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi<m Assamarqandi<<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 168. 
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Tawakkal adalah benar-benar percaya kepada Allah dalam segala usaha 

dunia.
132

 Tawakkal terbagi menjadi dua yakni: 

a) Tawakkal tentang rizki, maka tidak boleh gelisah, prihatin di dalamnya. 

b) Tawakkal tentang pahala amal, harus percaya dan tenang pada janji Allah 

dan khawatir terhadap amalnya, apakah diterima atau tidak.
133

 

Tawakkal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya 

terhadap usaha yang dilakukan di dunia. seperti urusan rezeki dari Allah yang 

mana sudah ditentukan oleh Allah dan kita tidak perlu khawatir atas semua itu. 

b. Akhlak Pribadi atau diri sendiri. 

1) Wira‟i  

Wira‟i artinya berhati-hati dalam melakukan hukum, menghindari barang 

syubhat, takut mendekati haram. 

Al-Faqi<h meriwayatkan dengan sanadnya dari Qata<dah katanya Abdullah 

Mutharri‟f berkata:  

َا َأْكثَ َر َصْوًما َعْن قَ َتاَدَة قَاَل َكاَن َعْبُد اِه ْبِن ُمَطرْف يَ ُقْوُل  ُُ ِ َأَحُد ْْ ِإَنَك لَتُ ْلَقى الَرُجَل
ةً  ََ َا َوَرًعااْاَ َوَصَدَقَة َوِإَن  َوَص ُُ َُو َأَ ُد ُ َكْيَف َيُكْوُن َذِلَك قَاَل  ُ ثَ َوابًا ِقْيَل َل  ِ َر أَْفَ ُل ِمْ

سائى)  (روا ال

Artinya: “Dari Qatadah dari „Abdullah bin Mutharrif berkata: 
Terkadang kau menemui dua macam manusia, yang satu: lebih 

banyak puasa, shalat dan sedekahnya, tetapi yang satu lagi: 

lebih banyak pahalanya (yaitulah yang lebih kuat wira‟inya)‟‟ 
(HR. An- Nasa>i).134

 

 

                                                           
132

 Ibid., 464.  
133 Abu Layth Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n 2, terj. Salim Bahreisy, 713. 
134 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi>m As Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 170. 
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Nabi Saw. bersabda: Seandainya kau shalat hingga bungkuk dan puasa 

sampai kurus seperti senar, maka semua itu tiada guna bagimu kecuali wira‟i.135
 

Menurut Al-Faqi>h bukti adanya wira‟i yaitu jika telah menganggap 10 

kewajiban terhadap dirinya, yaitu: a) Memelihara lisan tidak sampai ghi<bah 

(menggunjing). b) tidak buruk sangka. c) Tidak menghina (merendahkan) orang 

lain. d) Memelihara pandangan mata dari yang haram. e) Bicara benar. f) 

Mengingat nikmat Allah padanya, agar tidak sombong. g) Menggunakan 

hartanya dalam kebenaran bukan pada kebatilan. h) Tidak ambisi kedudukan dan 

tidak berlaku sombong. i) Memelihara shalat lima waktu, dan menyempurnakan 

ruku‟ sujudnya. j) Istiqomah mengikuti sunnaturrasul dan jamaah umat Islam.
136

 

Wira‟i  adalah berhati-hati ketika melakukan suatu perbuatan karena takut 

mendekati perbuatan haram dan syubhat. Pahala wira‟i juga melebihi pahala dari 

puasa, shalat dan sedekah. Dengan melakukan 10 kewajiban seseorang bisa 

dikatakan wira‟i. 

2) H{aya‟ (malu) 

Malu adalah menahan hawa nafsu dari ucapan yang tidak baik dan 

perbuatan yang tidak baik pula. Al-Faqi>h meriwayatkan dengan sanadnya dari 

Abu Ayyub Anshary, Nabi Saw. bersabda:  

َحَدثَ َا ُسْفَياُن ِبْن َواِقْع َحَدثَ َا َحْفُص ْبُن ِغَياِث َعِن ااََْ اِج َعْن َمْكُحْوٍل َعْن أَ ِِ 
ِ َو َسَل َ الشَ اِل َعْن أَبُ ْو أَيُ ْوا اَْْنَصارِى قَاَل َرُسْوُل اِه  أَْربٌَع ِمْن ُسَِن  َصَلى اهُ َعَلْي

َكاُح َوالسَواُا َواْاََياءُ  َ اَلتَ َعطُُر َوال ْْ  اْلُ ْرَسِل

                                                           
135 Abu Layth Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n 2, terj. Salim Bahreisy, 719. 
136 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 468-470. 



68 

 

 

Artinya: “Dari Abu Ayyub Al-Anshary Rasulullah Saw. bersabda: Empat 

perkara setengah dari sunnah Rasul yaitu: menggunakan 

harum-haruman, nikah, siwak dan malu‟‟.137
 

Dari Hasan Nabi Saw. bersabda: 

 

ِ َو َسَل َ َعِن ااََْسِن قَاَل َرُسْوُل اِه  َاُن ِِ اْاََِة  َصَلى اهُ َعَلْي ْ َاِن َواْإِ ْ َأْاََياُء ِمَن اْإِ
 (روا خارى مسل ) َواْلَبَذاُء ِمَن ااََْفاِء َوااََْفاُء ِِ الَارِ 

Artinya: “Dari Hasan Rasulullah saw bersabda:  Sifat malu adalah 

bagian dari iman, sedangkan iman bermukim di surga, dan 

laku keji adalah setengah dari kebejatan moral, yang 

bersarang  dijurang neraka  (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Penjelasan Al-Faqi<h ada dua macam malu: a) Malu kepada Allah, 

maksudnya: merasakan nikmat dari Allah hingga tidak sampai hati (malu) 

berbuat maksiat (melanggar laranganNya). b) Malu kepada sesama 

manusia maksudnya: menutup pandangan mata dari hal-hal yang tidak 

halal.
138

 

Malu yakni menahan dari hawa nafsu dan perbuatan yang tidak baik. 

Karena malu merupakan sunnah Rasulullah. Dan dalam hadith dikatakan 

seseorang yang malu berarti mempunyai iman, ketika seseorang beriman 

maka akan menjadi salah satu penghuni syurgaNya Allah. 

3) Syukur 

                                                           
137 HR. Tirmidzi. No.1082 
138 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 173-474. 
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Syukur adalah berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah Swt. Abu 

Layth meriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Rasulullah Saw. bersabda:  

ُ قَاَل َرُسْوُل اِه  ِ َو َسَل َ َعْن أََنٍس اْبِن َماِلِك َرِضَ  اهُ َعْ ََ ِإَن اهَ  َصَلى اهُ َعَلْي   تَ َعا
َها ُ َعَلي ْ َْكَلَة َو َيْشَرَا الَشْربََة فَ َيْحَ َد  (روا خارى)  لَيَ ْرَضى َعِن اْلَعْبِد أَْن يَْأ ُكَل اْْ

Artinya:‟‟Dari Anas bin Malik ra. Rasulullah Saw. bersabda: 

Sesungguhnya Allah senang terhadap orang yang mengucapkan 

alhamdulillah sesudah selesai makan atau minum” (HR. 

Bukhari).
139

 

 

Al-Faqi>h berkata, syukur itu dalam tiga hal: a) Ketika menerima 

ni‟mat ingatlah pemberinya lalu memuji kepadaNya.b) Menerima ni‟mat 

dengan rela dan puas.c) Jangan menggunakan ni‟mat dalam ma‟siat.140 

Nabi Saw. bersabda: 

 َِِ ِ َو َسَل َ َوُرِوَى ااََْسُن َعِن ال ُ ِإْن  َصَلى اهُ َعَلْي ٌر َل ُ َ ي ْ َْمِر اْلُ ْؤِمِن أَْمُرُ ُكُل َعِ ْبُت ِْ
رٌ  ُ َ ي ْ ُ َ ر  َأَصاَب ُ َوِإْن َأَصاَب رًا َل رًا َلُ  َفَصبَ رَ  َفَشَكَر َكاَن َ ي ْ  (روا خارى) َكاَن َ ي ْ

Artinya: “Diriwayatkan Hasan dari Nabi Saw.: Aku kagum terhadap 

sikap orang mukmin, segala kejadian yang menimpa dirinya 

dianggap baik, diberi nikmat lalu bersyukur sangat baik 

baginya, dan dan jika ditimpa bahaya lalu bersabar maka lebih 

baik baginya‟‟ (HR. Bukhari).
141

 

 

Syukur yaitu berterima kasih terhadap apa yang diberikan Allah Swt. 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah. karena ciri dari orang mukmin yaitu 

bersyukur atas segala yang diberikan.  

                                                           
139 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi>m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 160. 
140 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 445. 
141 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi<m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 161. 
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4) Sabar 

a) Sabar terhadap balak dan kesulitan 

Bersabar atas segala yang tidak disenangi adalah baik, dan 

bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada jalan pemecahannya (yang 

akhirnya menjadi kemudahan).
142

 

Seseorang tidak mungkin menduduki tingkat orang shalih, 

kecuali dengan sabar menderita kesulitan, dan gangguan..
143

 Oleh 

karena itu setiap musibah yang menimpa kita adalah tidak luput dari 

(akibat) laku curang, maksiat/ dosa kita, dinyatakan di dunia sebagai 

balasan. Dan barangsiapa dibalas (laku maksiatnya) di dunia maka 

tidak di ulangi di akhirat. Demikian pula jika Allah telah memaafkan 

laku maksiatnya di dunia maka tidak akan menuntut di hari kiamat 

dengan siksaNya. 

              
Artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah 

disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah 

memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-

kesalahanmu)‟‟.(Asy- syura: 30).
144

 

 

„Aisyah ra. berkata Nabi Saw. bersabda: 

 َِِ ُ قَاَل ال َماُيِصْيُب اْلُ ْؤِمَن ُمِصْيَبٌة  َو َسَل َ  َصَلى اهُ َعَلْيِ َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اهُ َعْ
َا َ ِطْيَئًة  ِِ ُ ََ َ وَْكًة َفَ افَ ْوقَ َها ِإََ َ َط اهُ َعْ َح

                                                           
142 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 241. 
143 Ibid., 244.  
144 Ibid., 250.  



71 

 

 

Artinya: “Tiada suatu musibah menimpa orang mukmin, baik berupa 

duri atau yang melebihi itu, kecuali Allah menghapus satu 

dosa dengannya. (HR. „Aisyah Ra).
145

 

b) Sabar atas derita (musibah) 

Dalam nasehatnya Al-Faqi<h berkata: manusia seyogyanya 

memikirkan pahala musibah kelak ketika dihari kiamat. Saat itu 

menginginkan seandainya ditinggal mati dahulu oleh sanak keluarganya. 

Agar memperoleh pahala musibah yang ditentukan oleh Allah bagi setiap 

orang yang sabar. 

Tiada kekangan yang lebih disenangi Allah kecuali dua perkara 

yaitu mengekang amarah dengan kesabaran dan mengekang musibah 

dengan kesabaran pula.
146

 Sabar terbagi menjadi tiga, yaitu: 1) Sabar 

melakukan „ibadah.2) Sabar menjauhi maksiat.3) Sabar ditimpa 

musibah.
147

 

Ketika seseorang sabar Allah sangat senang terhadapnya, karena 

dapat  mengekang emosi dan musibah yang dihadapinya. Seseorang yang 

sabar ketika terkena musibah maka Allah pun menghapus satu dosa 

untuknya. Sabar terbagi menjadi tiga. 

5) Larangan tertawa terbahak-bahak 

Tertawa terbahak-bahak adalah kurang baik (makruh). 

                                                           
145  Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi<m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 94. 
146 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<<, Tanbi>>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 254-255. 
147 Ibid, 257.  
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ِ َوَسَلَ  َذاَا يَ ْوم   ُ َصَلى اهُ َعَلْي ُهَ ا قَاَل َ رََج الَِِ ََ َع ْ ُ تَ َعا َعِن اْبِن ُعَ َر َرِضَى اهُ َعْ
َ قَاَل َأْكثَ ُرْوا َُ ََ اْلَ ْسِ ِد فَِ َذا قَ ْوٌم يَ َتَحَدثُ ْوَن َو َيْ َحُكوَن فَ ْوَقَف َوَسَلَ  َعَلْيِهْ   ذِْكَر  ِا

َ َ رََج بَ ْعَد َذاِلَك فَِ َذا قَ ْوٌم َيْ َحُكوَن  َُ اِذَم الَلَذاِا قَاَل اْلَ ْوُا  َ اِذُم الَلَذاِا قُ ْلَا َوَما َ
َ َ رََج  َُ رًا  ًَ َولََبَكْيُتْ  َكِثي ْ فَ َقاَل أََما َواَلِذْى نَ ْفِسْ  بَِيِدِ َلْو تَ ْعَلُ ْوَن َما أَْعَلُ  َلَ ِحْكُتْ  قَِلْي
َم بََدا َغرِيْ ًبا َوَسيَ ُعْوُد  ََ ْس َ قَاَل ِإَن اْإِ َُ َ قَ ْوٌم يَ َتَحَدثُ ْوَن َو َيْ َحُكْوَن َفَسَلَ  َعَلْيِهْ   َُ أَْيً ا 
َغرِيْ ًبا َفطُْوَِ لِْلُ َربَاِء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َفِقْيَل َو ِمَن اْلُ َربَاِء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل اَلِذْيَن ِإَذا َفَسَدالَاُس 

سا ئى) َصُلُحوا  148 (روا مسل  و ال
Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata pada suatu hari Nabi saw. melihat orang 

berbicara disertai tertawa, lalu beliau mengingatkan mereka: 

Hendaklah kalian ingat hal-hal yang melenyapkan kelezatan, Tanya 

sahabat: Apakah itu ya Rasul, jawabnya: yaitu mati. Kemudian 

beliau melihat lagi orang-orang tengah tertawa terbahak-bahak, 

sabdanya: Demi Allah, ingatlah kalian jika kalian mengatahui 

sebagaimana yang aku ketahui, pasti sedikit tertawa dan banyak 

menangis bagi kalian. Dan pada kesempatan yang lain beliau 

melihat lagi hal semacam itu, lalu beliau uluk salam dan bersabda: 

pada mulanya Islam itu asing dan akan kembali seperti semula 

(asing), beruntunglah manusia asing(beragama Islam)kelak dihari 

kiamat, siapa dia itu ya Rasul, jawabnya: mereka yang mau 

memperbaiki (akhlak manusia) di saat kebejatan (moral melanda 

manusia)” (HR. Muslim dan An Nasa‟i). 
 

Dan Nabi Saw. tidak pernah tertawa, kecuali hanya tersenyum, tidak 

menoleh, kecuali dengan wajah penuh (artinya tidak melirik). (HR. Ja‟far, Ibnu 

Mas‟ud dan Abdillah). 

Al-Faqi>h menjelaskan: bahwa berpijak dari hadith di atas, tersenyum 

hukumnya sunnah, sedang tertawa terbahak-bahak hukumnya makruh. Maka 

                                                           
148 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi>m As Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n,71. 
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sebaiknya kita menjauhinya, karena dengan itu berarti menyimpan banyak tangis 

di Akhirat. Firman Allah: 

  
   

    
 

Artinya: “Sedikitkanlah tertawamu dan perbanyaklah tangismu, hal itu 

merupakan balasan amal perbuatan mereka” (QS. At-Taubah: 

82)‟‟.149
 

 
Delapan bahaya akibat tertawa terbahak-bahak: a)Para Ulama dan ahli 

fikir mencela.b) Orang jahil berani kepadamu.c) Jika kau jahil pasti meningkat 

kedunguanmu dan jika pandai pasti merosotlah ilmu padamu berdasarkan 

hadith: 

َ ِإَذا َضَحَك َضْحَكًة َمَ  ِمَن اْلِعْلِ  َ َةً َوُرِوَي ااََْسْن اْلَبْصرِى ِِ ااَََِْ  ِِ روا ) أََن اْلَعا
  (إبن  

Artinya: “Dari Hasan Bashri bahwasanya orang pandai ketika 

tertawa satu kali, berarti hilanglah ilmunya satu Utahan 

(HR. Ibnu majah)‟‟. 

d) Terlena akan dosa-dosa terdahulu.e) Berani berbuat dosa.f) Lengah terhadap 

mati dan kehidupan akhirat.g) Bertambah berat dosanya.h) Menyebabkan hujan 

tangis di akherat.
150

 

                                                           
149 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 193. 
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Tertawa hukumnya makruh. Karena dengan banyak tertawa akan membawa 

tangis di Akhirat nantinya. Ketika seseorang tertawa maka akan hilang apa yang 

telah dipelajarinya atau hilang ilmu yang telah didapatkannya, sehingga sebagai 

orang yang bertaqwa tertawa merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan 

oleh seorang mukmin. 

6) Larangan Berdusta 

Dalam hadith dijelaskan:  

ُو ُ قَاَل ِإْعَتَِ ٍََث ِإَذاَحَدَث َكَذَا َوِإَذا َوَعَد  َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَ  اهُ َعْ ااْلُ َاِفَق بَِث
ََد َغَدرَ    (وروا خارى) َأْ َلَف َوِإَذاَعا

Artinya: “Dari Ibnu Mas‟ud ra. berkata: Ada 3 perkara yang membuktikan 
seseorang itu munafik, yaitu: 1. Ketika berkata pasti berdusta, 2. 

Ketika berjanji pasti mengingkarinya, 3.Ketika bersumpah, curang 

cidra‟‟ (HR. Bukhari).
151

 

 

Nabi Saw. bersabda: „‟Dusta adalah tidak patut, kecuali di tiga tempat: a) 

Ketika perang,b) Ketika mendamaikan dua orang yang berselisih/bertengkar,c) 

Demi kemaslahatan/memperbaiki akhlak istrinya.‟‟152
 

Bagi orang Islam seyogyanya pandai menahan diri dari berdusta dan 

jangan membiasakannya, agar tidak terjerumus menjadi orang yang munafik, 

dan perintis pelaku dosa yang akhirnya menanggung dosa-dosa orang yang 

mengikutinya di samping dosa yang diperbuatnya sendiri.
153

 

                                                                                                                                                                      
150 Ibid., 198-199. 
151 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi>m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 56.  
152 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 155. 
153 Ibid., 153. 
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Dusta merupakan perbuatan yang sangat tercela. Karena ketika seseorang 

berdusta maka dia termasuk orang yang munafik. Sehingga dia juga akan 

menanggung dosa-dosa setiap orang yang dia dustakan. 

7) Mengekang emosi (marah) 

Rasul Saw. bersabda: 

ُ قَاَل قَاَل َرُسْوُل اهِ  ِإَيُكْ  َوالَ َ َب  َوَسَلَ   َصَلى اهُ َعَلْيِ َعْن َساِعْد َاْاُْذرِْى َرِضَ  اهُ َعْ
ُ يُ ْوِقُد ِِ فُ َئَد اْبِن آَدمَ  ُ َو تَ َْتِفُخ فَِ َن َا َََْ ُر َعي ْ ََ َاَحدُِكْ  ِاَذا َغِ َب َكْيَف  ْ تَ رَا ِا َِ  الَاَر َا

َْر ِ  ُ فَِ َذا َأَحَس َاَحدُُكْ  ِبَشْيٍ  ِمْن َذِلَك فَ ْلَيْ َطِ ْع َوْليَ ْلِصْق بِا ْْ سا ئى) أَْوَداُج  (روا ال
Artinya: “Dari Sa’id Al Khudhriy ra Rasulullah saw bersabda: Hati-hatilah kamu 

dari marah berarti api membara dalam hati manusia, tahukah 

kamu ketika seseorang dihinggapi emosi (marah), matanya merah, 

urat-urat lehernya tegak, oleh karena itu jika seseorang marah, 

maka berbaringlah dan rebahkanlah badannya di tanah(insyaAllah 

dingin)” (HR. An-Nasa’i).154
 

 

Manusia dalam hal marah ini bermacam-macam, ada yang cepat marah, 

tetapi cepat pula reda, yang berarti seimbang. Dan ada pula yang lamban tetapi 

lambat pula redanya, berarti seimbang juga. Dalam hal ini yang baik lamban 

emosinya tetapi cepat sembuh redanya, sebaliknya yang paling jahat yaitu 

cepat emosi lamban sembuhnya.
155

 

Cara meredam amarah yaitu  dengan berbaring dan merebahkan 

badannya di tanah, maka akan hilang sendirinya amarah tersebut. 

8) Memelihara lisan 

                                                           
154 Shaykh Nasi><r Bin Muhammad bin Ibra><hi>m As Samarqandi>, Tanbi>hul Gha>fili>n, 73. 
155 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 200. 



76 

 

 

Definisi taqwa adalah: melakukan segala perintah Allah dan menjauhi 

segala laranganNya, disamping memelihara lisan dari kata-kata yang tidak baik 

agar memperoleh keuntungan dan selamat, jika tidak mampu melakukan hal 

itu (berkata baik), maka lebih baik diam, pasti menang (artinya dilindungi dari 

godaan syetan) dan Allah menyimpan rahasianya. 

ُ َكاَن  ِ َوَسَلَ  َمْن َلَطَ  َعْبُد ُهَ ا قَاَل قَاَل َرُسْوُل اِه َصَلى اهُ َعَلْي َعْن ُعَ ُر َرِضَ  اهُ َع ْ
 ُ ََ َعَذاُب ُ اهُ تَ َعا ُ َوِمْن َكْ ِ  َغْيِ ِ ِوقَا ِ َعْوَرُت رُاِه َعَلْي ِ َست ْ ِ َوَمْن َمَلَك ِلَساِن ُ ُعُِق َكَفرَاُت

ِ قَ ْبُل اِه َمْعِذَرُتُ  ََ َرب (روا مسل )َوَمِن اْعَتَذَر ِا  

  
Artinya: ‚Al-Faqi>h, Rasul Saw. bersabda: Barang siapa memukul budaknya, 

maka tebusannya memerdekannya, dan jika memelihara lisannya 

pasti dijaga baik-baik. Dan jika emosinya ditahan pasti selamat 

dari siksa. Barang siapa meminta maaf pasti Allah 

memafkannya”(HR. Muslim).
156

 

 

Memelihara lisan sangatlah dianjurkan, ketika seseorang mampu 

memelihara lisannya maka akan selamat dari siksa api neraka. Karena lidah 

bagaikan belati yang apabila tidak dijaga akan melukai siapapun. 

9) Keutamaan menuntut ilmu 

ََِْعُت َرُسْوُل اِه  َمْن َسَلَك َطرِيْ ًقا يَ ْلَتِ ُس  َوَسَلَ  يَ ُقْوُل َصَلى اهُ َعَلْيِ فَ َقاَل أَِِ الَدْرَداَء 
ُ َطرِيْ ًقا ِمْن طُُرِ  اْاََةِ  ِ ِعْلً ا َسَهَل اهُ َل ِئَكَة لََتَ ُع َأْجَِحتَ َها ِلطَاِلِب اْلِعْلِ  . ِفْي ََ َوِاَن اْلَ 

َا َيْصَعُ  َْرِ  َواْاِْيَتاُن ِِ . رًِضا ِِ ُ ُكُل َمْن ِِ الَسَ َواِا َوَمْن ِِ اْْ َ َيْستَ ْ ِفُر َل ِِ َوِإَن اْلَعا
َلَة اْلَبْدِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكِب  َوِإنَ . َجْوِف اْلَ اءِ  ِِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْ ِل اْلَقَ ِر لَي ْ . َفْ َل اْلَعا

                                                           
156 Ibid., 209. 
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َاَورَثُوااَوِإَن اْلُعَل َ  ًا َوََ ِديْ َارًا َوِاََ ْ يُ َورثُوا ِدْرَُ َِ َنِْبَياَء  َنِْبَياِء َوِإَن اْْ ُ  ُء َوَرثَُة اْْ اْلِعْلَ  َفَ ْن َأَ َذ
 157فَ َقْد َأَ َذ ِ ٍَظ َواِفرٍ 

Artinya: “Dari Abi Darda‟ ra berkata saya mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu 

pasti Allah memudahkan jalan menuju surga kepadanya, dan 

malaikat membeberkan sayapnya untuk melindunginya, karena rela 

pada perbuatannya. Dan orang “A>lim(pandai) dimohonkan ampun 

oleh masyarakat langit, bumi, dan ikan-ikan di air, tentang 

keistimewaannya melebihi ahli „ibadah seperti bulan purnama 
mengalahkan bintang lainnya. Dan ulama itu adalah pewaris dari 

Nabi-nabi. Sedangkan mereka tidak mewariskan harta tetapi ilmulah 

yang mereka wariskan. Maka orang yang memperolehnya berarti 

telah memperoleh warisan sebanyaknya‟‟.158
 

 

Pernyataan Ibnu Mas‟ud: Sekarang kalian hidup di zaman “Amal lebih 

baik daripada Ilmu” tetapi di masa datang “Ilmu lebih utama daripada Amal.” 

Dari Sa‟id Musayyab dari Abu Sa‟id al Khudhry, Rasul Saw. bersabda: di 

Dunia ini amal yang paling utama ada tiga: a) Menimba ilmu, karena orang yang 

selalu menimba ilmu menjadi kekasih Allah.b) Jihad/ perang sabil, karena orang 

yang jihad adalah Waliyullah.c) Mencari penghidupan (kasab), karena 

pengusaha yang takwa kepada Allah adalah Shiddiqullah.
159

 

Ulama adalah sebagai pelita zaman, ia menerangi masyarakat yang hidup 

di zamannya.
160

 

Menuntut ilmu adalah wajib. Bahkan dalam hadith diatas dijelaskan 

ketika seseorang menuntut ilmu maka para malaikat akan mengepakkan 

                                                           
157

 HR. Ibnu Majah. No. 223.  
158  Shaykh Nasi>r Bin Muhammad bin Ibra>hi>m As Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 154. 
159 Al-Faqi>h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 424. 
160 Abu Layth Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n 2, terj. Salim Bahreisy, 653. 



78 

 

 

sayapnya untuk melindunginya. Karena menuntut ilmu termasuk amal yang 

utama. 

c. Akhlak terhadap keluarga 

1) Silaturrahmi 

Al-Faqi>h menjelaskan bahwasanya memutuskan tali persaudaraan adalah 

dosa besar, rahmat tertolak baginya serta kerabatnya. Oleh karena itu setiap 

muslim wajib bersilaturrahmi dan memperbaiki hubungan dengan kerabatnya 

agar memperoleh rahmat dari Allah dan terhindar dari api neraka. 

Dalam sebuah hadith dijelaskan bahwa amal yang paling cepat pahalanya 

adalah silaturrahmi, dan dosa yang disegerakan akibatnya adalah putusnya 

hubungan persaudaraan, dan penganiayaan.
161

 

 َِِ ََمِ  َو َسَل َ  َصَلى اهُ َعَلْيِ َوُرِوَي َسِعْيُد َعْن قَ َتَدَة َوقَاَل ال روا )ِصُلْوا أَْرَحاَمُكْ  َوَلْوبِالَس
  162 (الرمذى

Artinya: “Diriwayatkan Sa‟id dari Qatadah Rasulullah Saw. 

bersabda:Sambunglah kerabatmu, sekalipun hanya dengan uluk 

salam kepadanya .” (HR. Tirmidzi). 

 

    
  

.  

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

                                                           
161 Ibid., 129.  
162 Shaykh Nasi>r Bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi>, Tanbi>hul Gha>fili>n, 48. 
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hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.” (An-Nisa‟: 1) 
 

Keuntungan bersilaturrahmi ada 10 perkara, diantaranya:a) Memperoleh 

ridha Allah.b) Membuat orang mukmin gembira.c) Kesukaan para malaikat, 

karena mereka senang bersilaturrahmi.d) Pujian kaum muslimin kepadanya.d) 

Memarahkan iblis terkutuk.e) Memanjangkan usia.f) Menambah barakah 

rizkinya.g) Membuat senang orang yang telah meninggal.i) Memupuk rasa kasih 

sayang antar keluarga.j) Menambah pahala. 
163

 

Silaturrahmi hukumnya wajib. Karena dengan silaturrahmi seseorang dapat 

memperbaiki hubungan kerabat. Dan ketika silaturrahmi terputus maka dosanya 

akan disegerakan di Akhirat kelak.   

d. Akhlak bernegara 

1) Amar ma‟ruf nahi munkar 

Yaitu menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tujuan Amar 

ma‟ruf nahi munkar itu adalah mencari ridha Allah, menegakkan agamanya dan 

tidak ada sedikitpun unsur mementingkan diri sendiri semata. 

Al Faqi>h menjelaskan ada lima syarat Amar ma‟ruf nahi munkar yaitu: a) 

Berilmu, karena umumnya masyarakat belum mengerti mana yang ma‟ruf dan 

mana yang munkar.b) Dasarnya ikhlas, semata mencari ridha Allah dan 

menegakkan agamaNya.c) Menggunakan metode yang baik.d) Berlaku tenang 

dan sabar. Berdasarkan firman Allah: 

                                                           
163 Al-Faqi<<h Abu Layth Samarqandi<<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 134-135. 
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Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 
(Luqman: 17). 

 

e) Melakukan hal-hal yang diperintahkan (menyesuaikan ucapan dan 

perbuatannya) agar terhindar dari ejekan masyarakat dan ancaman.
164

 

Amar ma‟ruf nahi munkar yaitu menganjurkan kebaikan dan mencegah 

kemungkaran. Yang mana merupakan kewajiban setiap mukmin. Lima cara 

Amar ma‟ruf nahi munkar yang telah dijelaskan diatas. 

e. Akhlak terhadap masyarakat 

1) Berhati lunak (pemurah) 

 ِ َِِ َصَلى اهُ َعَلْي َُريْ رََة قَاَل قَاَل ال  ْ ُُِب الرَِفْيَق يُ ْعِطْى  َعْن أَِِ ََ َرفْيٌق  َو َسَلَ  ِإَن اهَ تَ َعا
165َعَلى الرْفِق َماََ يُ ْعِطْى َعَلى اْلُعِْف 

 

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda:‟‟Allah sangat pengasih, 

sangat senang kepada hamba yang lunak (saling berkasih), Dia 

memberikan keuntungan dari kelunakannya yang tidak mungkin di 

peroleh dengan kekerasan (amarah)”(HR. Bukhari).
166

 

 

                                                           
164 Ibid., 85-91.  
165

 HR. Bukhari. No.6927  
166 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 560.  
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Dari Hadith di atas dapat diambil hikmah bahwasanya seharusnya kita 

memiliki sifat berhati lunak terhadap sesama makhluk. Karena dengan berhati 

lunak maka akan hilang dengan sendirinya rasa dendam, rasa ingin menyakiti 

orang lain dan sebagainya. 

2) Rahmat dan kasih sayang 

Sebaiknya kita mengmbil suri tauladan dari para sahabat Nabi sebab Allah 

telah memuji mereka (kasih sayang di antara mereka). Dan mereka saling 

mengasihi bukan terbatas pada sesama umat Islam bahkan sampai kepada kafir 

Dzimmi.
167

 

Rasul Saw. bersabda: 

ُ  َوَسَلَ   َصَلى اهُ َعَلْيِ َعْن َجرِْيِر ْبِن َعْبِد اِه قَاَل َرُسْوُل اهِ  َْْ َمْن ََ يَ ْرَحُ  الَاَس ََ يَ ْر
  168اهُ 

Artinya: “Dari Jarir bin „Abdillah Rasulullah Saw. bersabda: Orang 

yang tidak punya belas kasihan terhadap sesamanya, maka 

Allah tidak akan mengasihinya‟‟ (HR. Bukhari).
169

 

 

Sesama muslim berkasih sayang adalah merupakan kewajiban. Karena 

Allah sangat senang terhadap orang yang saling mangasihi. Sementara Allah 

tidak akan mengasihi terhadap orang yang tidak mengasihi sesama makhluk 

Allah. 

                                                           
167 Abu Layth As Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n 2, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 

1992),572. 
168

 HR. Bukhari. No. 7376.  
169 Al-Faqi>h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 377. 
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3) Mengamalkan Ilmu 

Abu Layth As Samarqandi< meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin 

Malik ra berkata Rasulullah Saw. bersabda: 

ُ قَاَل قَاَل َرُسْوُل اهِ  أَلُعَلَ اُء أَُمَاُء  َوَسَلَ    َصَلى اهُ َعَلْيِ َعْن أََنِس اْبِن َماِلٍك َرِضَ  اهُ َعْ
َاِلطُوا الُسْلطَاَن َويَْدُ ُلْوَن ِِ الُدنْ َيا ُ  ْ َِ فَِ َذاَدَ ُلْوا ِِ الُدنْ َيا فَ َقْد ٍ الُرُسِل َعلَى ِعَباِد اِه َما

 170 (روا مسل ) َ انُ ْواالُرُسَل فَاْعَتزُِلْوُْ  َواْحَذُروُ ْ 

Artinya: “Ulama adalah manusia yang dipercaya para Rasul, untuk mendidik 

dan membimbing umat manusia, sepanjang tidak menjilat penguasa, 

rakus harta, tetapi jika telah mencampuri urusan pergolakan dunia 

atau politik, maka berarti telah berbuat jauh (menyimpang) dari 

Rasul, maka berhati-hatilah dan hindarilah mereka .” (HR. Muslim). 

 

Kemudian Sahl bin Abdullah berkata: Manusia semuanya mati kecuali 

para ulama, dan ulama semua mabuk kecuali yang mengamalkan ilmunya dan 

yang beramal semua tertipu kecuali yang tulus ikhlas dan yang ikhlas selalu 

khawatir.
171

 

Sufyan Ats Sauri berkata: 

ِ َواْاَاِمُس َنْشُرُ  ْسِتَ اُع َوالثَاِلُث َاْاِْفُظ َوالرَاِبُع اْلَعَ ُل ِب أََوُل اْلِعْلِ  اَلَصْ ُت َوالثَاِ  اَْإِ
Artinya: “Ilmu itu yang pertama adalah diam, kedua mendengarkan/ 

memperhatikan, ketiga mengingat keempat mengamalkannya, 

dan kelima menyiarkannya‟‟.172
 

                                                           
170 Shaykh Nasi>r Bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi>, Tanbi>hul Gha>fili>n, 156. 
171 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n,, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 429. 
172 Shaykh Nasi<r Bin Muhammad bin Ibra<hi>m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 157. 
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Ada tiga macam Ulama yaitu: a) Mengenal Allah dan perintahNya, yaitu: 

orang yang pandai yang takut kepada Allah (bertaqwa dengan sesungguhnya), 

ketika melaksanakan hukum, perintah atau menghindari laranganNya.b) 

Mengenal Allah tapi tidak mengenal perintahNya, yaitu: orang yang takut 

kepada Allah tetapi buta masalah hokum, tidak mengerti mana yang halal dan 

mana yang haram, serta tidak tahu perintah-perintahNya.c) Mengenal 

perintahNya, tapi tidak kenal Allah: orang pandai hukum atau ilmu agamaNya 

(Islam) tetapi tidak takut padaNya.
173

 

Mengamalkan ilmu hukumnya wajib. Maka dari itu jadilah Ulama seperti 

yang dimaksud pada yang pertama. Orang yang mengamalkan ilmu mendapat 

pahala yang lebih disisi Allah. Dan mengamalkan ilmu yang dianjurkan dengan 

cara tulus dan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. 

2. Akhlak Madzmumah dalam kitabTanbi>hul Gha>fili>n 

a. Sombong 

Adalah membanggakan diri. Dalam hadith dijelaskan akibat sombong: 

ُ قَاَل يَْأِتى اْلُ َتَكب ُرْوَن يَ ْومَ  َْ َباِر َرِضَى اهُ َعْ اْلِقَياَمِة َذرا ِِ ُصَوِر الرَجاِل  َعْن َكْعِب اْْ
َِة  رَاِن ُيْسَقْوَن  ِمْن ِطي ْ ُْ  أَْويَْأتِْيِهُ  الُذُل ِمْن ُكل َمَكاٍن َيْسُلُكْوَن ِِ نَاٍر ِمَن ال ي ْ يَ ْ َشا

ِل الَارِ  ْ  174 (روا الرمذى)  اْاََباِل َوَِى ُعَصارَُة َأ

Artinya: ”Dari Ka‟bul Ahbar: “Orang sombong kelak di hari kiamat mengecil 

seperti semut, ia terhina di tempat mana saja, masuk neraka diberi 

minum thinatul khabal (yaitu) darah campur nanah penghuni 

neraka.” (HR. Tirmidzi). 

 

                                                           
173 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi>, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 432, 
174 Shaykh Nasi>r Bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 66.  



84 

 

 

Kebalikan dari sombong adalah Tawaz{u‟ yakni merendahkan diri. 

Sombong adalah sifat orang kafir dan Fir‟aun, sedangkan tawaz{u‟ adalah sifat 

para Nabi dan orang baik-baik.
175

 

  
  

  
     

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari 

menyembah-Ku pasti akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan 

hina dina”. (Al-Mukmin: 60). 

 

Dari Abu Hurairah ra. Nabi Saw. bersabda: Allah Swt. berfirman: 

“Kebesaran adalah sarungKu dan kibir adalah selendangKu, maka barang siapa 

menyerupai Aku dalam hal kebesaran atau kibir, Aku lemparkan ia kedalam api 

neraka. 

Al-Faqi>h menjelaskan hadith tersebut diatas: Kedua sifat Allah tersebut 

dimuat dalam al-Qur‟an, oleh karenanya manusia yang lemah tidak pantas 

menyandang (sombong)nya.
176

 

Sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam hadith diatsa 

dijelaskan akibat dari perbuatan sombong maka kelak di akhirat akan diberikan 

minuman dari nanah yang sudah membusuk. Yang pantas dan boleh 

menyandang sifat sombong adalah Allah. Manusia hanya makhluk yang 

seharusnya bersifat tawaz{u’.  

b. Ghi<bah 
                                                           

175Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 183. 
176 Ibid., 187.  
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Ghi<bah adalah membicarakan orang lain. Al-Faq<ih meriwayatkan dengan 

sanadnya dari Abu Hurairah ra. Nabi Saw. bersabda: yang dimaksud Ghi<bah 

adalah  

َُريْ رََة  ُ قَالَ َعْن أَِِ  َا  َوَسَلَ    َصَلى اهُ َعَلْيِ  قَاَل َرُسْوُل اهِ َرِضَى اهُ َعْ ِإَذا ذََكْرَا َأَ اَا ِِ
 ُ    177َيْكَرُ فَ َقْد ِإْغَتْبَت

Artinya:“Ketika kau ungkap hal-hal/ keadaan lawanmu (sedangkan) ia benci 

tentang pengungkapan hal itu kepada orang lain, maka itulah yang 

disebut ghi>bah.”178
 

 

Al-Faqi>h menegaskan sekalipun hanya mengatakan contoh baju dia terlalu 

pendek atau panjang dan lain-lain. Itu sudah termasuk ghibah. Ada tiga efek 

negatif akibat ghibah, yaitu: 1) Kufur, mengungkap kejelekan seorang muslim, 

lalu ketika diingatkan jawabnya: ini kan bukan ghibah, mengungkap kenyataan 

yang ada padanya, maka dengan demikian dia berani menghalalkan sesuatu yang 

telah diharamkan oleh Allah dan hukumnya kafir. 2) Munafik, mengungkap 

kejelekan seseorang dengan tidak menyebutkan namanya di muka umum, tapi 

masyarakat telah mengerti siapa yang dituju oleh pembicara itu, bahkan dia 

menganggap dirinya wira‟i (menjauhi larangan Allah).3) Berdosa (maksiat), 

mengungkap kejelekan seseorang tetapi ia merasa bahwa dia melanggar 

larangan Allah, telak maksiat kepadaNya. 

Adapun ghi<bah yang positif yaitu: mengungkap kefasikan yang sengaja 
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 HR. Tirmidzi. No.1941.  
178  Shaykh Nasi>r bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 58. 
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dilakukan dimuka umum (terbuka) atau tukang bid‟ah, maka yang demikian ini 

tidak berdosa, bahkan berpahala, karena bertujuan memberantasnya dengan 

harapan masyarakat dapat menjauhkan diri dan menyelamatkan diri dari 

perbuatan fasik tersebut.
179

 Firman Allah: 

  
  
    

     
   

    
    

   
     

       
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang‟‟. (Al-Hujurat: 12).
180

 

 

Ghi<bah merupakan akhlak madzmu>mah. Ketika seseorang ghi<bah berarti 

telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Sebagaimana 

penjelasan diatas ghi<bah dapat mencapai tingkat kufur terhadap Allah.  

c. Namimah (Adu domba) 

Rasul Saw. bersabda: 

                                                           
179 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 164-165. 
180 Ibid., 160.  



87 

 

 

ُ قَالَ َعِن ااََْسنِ  ْن َ ر الَاِس  َوَسَلَ   مِ  َصَلى اهُ َعَلْيِ  قَاَل َرُسْوُل اهِ  َرِضَى اهُ َعْ
ُ يَ ْوَم الِقَياَمِة  َََْعُل َل ِ ِِ الُدنْ َيا فَِ َن اهَ  ْْ َُؤاِء ِبَوْجٍ َوَمْن َكاَن َذاِلَسانَ  ِ يَْأِتى  ْْ ُذاْلَوْجَه

ِ ِمَن الَارِ  ْْ  181 (روا الدارّمى)ِلَسانَ 

 

Artinya: “Manusia paling jahat yaitu yang bermuka dua, datang ke suatu 

tempat dengan mukanya dan ketempat lain dengan muka lain 

pula, barang siapa bermulut dua di dunia, maka di hari kiamat 

pun Allah membuatkan mulut dua dari api (HR. Addarimmi). 

 
Disebutkan ada tiga perkara yang mengakibatkan beratnya siksa kubur 

yaitu: (1). Ghi<bah, (2). Kurang bersihnya air kencing, (3). Adu domba. 

Kata Yahya bin Aktsam: Fitnah atau adu domba lebih berbahaya dan lebih 

buruk daripada sihir, karena fitnah lebih cepat proses kejahatannya, juga lebih 

berbahaya daripada syetan, karena syetan hanya dapat berupa bisikan dan 

khayal-bayangan, tetapi fitnah langsung berhadapan dan praktek nyata.
182

 

      
  

Artinya: “Jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-

cari keburukan orang‟‟.(Al- Hujurat: 12).183
 

Akibat dari adanya sifat nami<mah maka Allah akan membuatkan dua 

mulut dari api neraka dan memberatkan siksa di alam kubur kelak. Dan 

kejahatan nami<mah lebih cepat daripada syaiton. 

                                                           
181  Shaykh Nasi>r bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 62. 
182 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin,168. 
183 Ibid., 172.  
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d. H{asud (dengki dan iri) 

H{asud atau dengki adalah perasaan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh 

orang lain. 

ِن ااََْسَاِا َكَ ا  ََ ِ َوَسَلَ  قَاَل ِإَن اْلِ َل َوااََْسَد يَْأُك َ َصَلى اهُ َعَلْي َِِ َعِن ااََْسِن أََن ال
 184 تَْأُكُل الَارُااََْطبَ 

Artinya: “Dari Hasan sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Dengki dan 

h}asud keduanya dapat menghapus amal kebaikan seperti api 

membakar kayu.‟‟185
 

 

Al-Faqi>h menjelaskan bahwa ketika dalam hati terselip rasa h}asud, maka 

jangan diungkapkan, karena Allah akan mengampuni selama hasud itu belum 

diucapkan atau dilakukan. 
186

 H{asud tidak diperkenankan kecuali kepada dua 

perkara yaitu: 1) Seseorang yang diberi kepandaian Al-Qur‟an, lalu 

mengamalkannya setiap hari dan malamnya.2) Seseorang yang dikaruniai harta, 

lalu bersedekah siang malamnya.
187

 

Sifat h}asud dan dengki dapat menghapus amal baik seseorang. Sebagai 

seseorang muslim maka terselip rasa h}asud janganlah diungkapkan agar lebur 

sendirinya dalam hati. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan membersihkan 

diri dari h}asud dan dengki, karena hal itu merupakan amal yang utama. 

e. Z{a>lim (penganiayaan) 

                                                           
184 HR. Ibnu Majah. No. 4216.  
185 Shaykh Nasi>r Bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, 63. 
186 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n,  terj. Abu Imam Taqiyuddin, 173. 
187 Ibid., 176.  
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Al-Faqi>h meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Musa Asy‟ary ra. 

katanya: Rasul Saw. bersabda:  

َْ َعارِى  ُ قَالَ َعْن أَبُ ْو ُمْوَسى اَْْ ِإَن اهَ  َوَسَلَ   َصَلى اهُ َعَلْيِ  قَاَل َرُسْوُل اهِ َرِضَى اهُ َعْ
ُ يَ ْعِ  ََ يَ ُْ وْ  ْ يُ ْفِلْت َِ  ُ ِِِ فَِ َذا َأَ َذ ِْلى لِلظَا ُ ََ   (روا إبن  )تَ َعا

Artinya: “Dari Abu Musa Al Asy’a>ry ra. Rasulullah Saw. bersabda: 

Bahwasanya Allah memberi kesempatan kepada orang dhalim, maka 

ketika menangkap padanya tidaklah dilepas dan tiada selamat‟‟ (HR. 

Ibnu Majah).
188

 

 

Al-Faqi>h menyatakan: tiada dosa yang paling besar selain aniaya, 

alasannya jika dosa kepada Allah, Dia Maha Pemurah untuk memaafkannya, 

tetapi jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia maka harus meminta 

maaf kepada orang yang dianiaya dan jika sudah mati maka wajib istighfar 

baginya Sufyan Ats Tsauri berkata berbuat dosa 70x secara langsung kepada 

Allah adalah lebih baik dan ringan, daripada menghadapNya dengan membawa 

satu dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. 

Dan faktor penyebab iman seseorang kebanyakan dari perbuatan aniaya 

terhadap sesamanya.
189

 

Aniaya merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Karena ketika 

seseorang menyakiti hati orang lain maka Allah tidak akan memaafkannya 

sebelum yang disakiti memaafkan kesalahannya. Sebagaimana Allah telah 

mewajibkan untuk saling mengasihi antar sesama makhluk Allah. 

f. „Ujub 

                                                           
188 Shaykh Nasi>r bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi><, Tanbi>hul Gha>fili>n, 135. 
189 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 370-371. 
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Al-Faqi>h meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ubaidah, dari Ibnu 

Mas‟ud,katanya;  

ِ اَلتَ ْقَوى َوال َيُة  َرِضَى اهُ َعُْ َعْن أَِِ ُعبَ ْيَدَة قَاَل قَاَل َعْبُداِه ْبِن َمْسُعْوٍد  ْْ َََاُة ِِ الثْ َتَ  َأ
ُ ْوُ  وَ  ِ اْلَق ْْ ُا ِِ اثْ َتَ  َََ َْ ْعَ ااُ اَوا بال)َِْ     (روا أْد بن ح

Artinya: “Faktor penyebab selamat dua, yaitu : 1, Tawakkal 2, Niat. Dan factor 

penyebab binasa juga dua, yaitu: 1, putus asa, 2. Membanggakan 

amalnya [„ujub](HR.Ahmad Bin Hanbal).
190

 

 

Nasihat Al-Faqi>h: Ada empat faktor penghapus rasa „ujub, yaitu: 1) Tahu 

persis bahwa: “Taufik dan hidayah untuk beramal itu dari Allah, lalu bersyukur 

kepada Allah dan tidak bangga dengan amalnya.2) Tahu persis bahwa ni‟mat itu 

dari Allah, dan mensyukurinya serta tidak bangga dengan amalnya.3) Takut 

amalnya tidak diterima, dan tidak otomatis dia tidak bangga atas amalnya.4) 

Menyesali perbuatan dosa-dosanya terdahulu, lalu khawatir mengalahkan 

kebaikannya, kemudian jauh dari rasa bangga dengan amal perbuatannya. 

Orang yang belum tahu persis hasil amalnya kelak di hari kiamat, pasti 

tidak berani membanggakannnya, dan hal ini adalah menimpa setiap orang, oleh 

karena itu, tidak pantas seseorang „ujub atas amalnya.
191

 

„Ujub adalah bangga atas apa yang diperbuatnya. Akibat adanya „ujub 

tersebut maka tidak akan selamat di Akhirat kelak sebagaimana yang telah 

diterangkan oleh hadith yang telah disebutkan. Untuk itu menghapus rasa „ujub 

dapat dilakukan dengan cara diatas. 

                                                           
190 Shaykh Nasi>r bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi><, Tanbi>hul Gha>fili>n, 175. 
191 Al-Faqi<h Abu Layth Samarqandi<, Tanbi>hul Gha>fili>n, terj. Abu Imam Taqiyuddin, 483. 
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g. Rakus dan Berkhayal 

Rakus yaitu menginginkan sesuatu melebihi kadarnya. Rakus ada dua 

macam, yaitu: 

1) Yang tercela, hingga melupakan kewajibannya, menghimpun harta untuk 

kesombongan. 

2) Yang tidak tercela, tidak sampai meninggalkan kewajiban dan tidak untuk 

menyombongkan diri, karena di antara para sahabat ada juga yang kaya raya, 

Rasul saw tidak melarangnya. 

Berkhayal juga merupakan sifat tercela. Karena Allah memberikan 

jaminan bagi orang yang menghentikan hayalannya: 1) Mampu beribadah, 

karena rasa takut menghadapi kesulitan beramal, tidak dikhayal-khayalkan, 

yang ada hanyalah rasa akan mati.2) Kekacauan pikiranya menurun.3) Rela 

hidup sederhana, karena bersemangat menuju akhirat.4) Hatinya bersinar 

terang. 

Karena berkhayal akan rugi empat perkara: 1) Malas beribadah.2) Pikiran 

kacau harta.3) Rakus harta.4) Keras hati. 

Segala sesuatu yang ada pada manusia, pasti binasa kecuali dua yaitu: 1) 

Rakus harta.2) Dan menghayalnya (HR. Qatadah dari Anas bin Malik ra.).
192

 

Rakus dan berkhayal merupakan sifat yang sering dimiliki oleh setiap 

insane, namun sifat tersebut seharusnya dihilangkan. Karena kedua sifat 

tersebut membawa dampak yang tidak baik. Selain itu akibat perbuatan 

                                                           
192

 Ibid., 218-222.  
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tersebut akan merugikannya kertika di akhirat. Allah menganjurkan untuk 

bersedekah dan tidak rakus terhadap harta yang dimilikinya. 
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BAB IV 

RELEVANSI MATERI AKHLAK DALAM KITAB TANBI<HUL GHA<FILI<N 

KARYA SHAYKH NAS}IR BIN MUHAMMAD BIN IBRA>HI>M 

ASSAMARQANDI< DENGAN MATERI AKHLAK DI  

MADRASAH TSANAWIYAH 

 

A.  Materi Akhlak Dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n Karya Shaykh Nas}ir bin 

Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi  

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 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 
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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. 

Materi akhlak dalam kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n mengajarkan kepada kita 

untuk menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang baik dan sebagian 

perbuatan lainnya sebagai yang buruk. Bersikap adil termasuk baik, sedangkan 

berbuat zalim termasuk perbuatan buruk, membayar utang kepada pemiliknya 

termasuk perbuatan baik, sedangkan mengingkari utang termasuk perbuatan 

buruk. Akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai 

berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Demikian juga dengan 

mengetahui akhlak yang buruk serta bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan 

darinya, menyebabkan orang enggan untuk melakukannya dan berusaha 

menjauhinya. Orang yang demikian pada akhirnya akan terhindar dari berbagai 

perbuatan yang dapat membahayakan dirinya.
193

 Jadi akhlak merupakan sifat 

dasar yang harus ada pada manusia. 

Materi akhlak di dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n  dari segi sifatnya  

dikelompokkan menjadi dua bagian yang terdiri dari akhlak terpuji (mahmu<dah) 

dan akhlak tercela (madzmu<mah). 

Pertama akhlak terpuji (mahmu<dah) artinya tingkah laku yang terpuji 

yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlakul 
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 Nata, Akhlak.,13-15.  
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karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji. Orang yang mempunyai sifat 

terpuji ini dapat bergaul dengan masyarakat luas karena dapat melahirkan sifat 

tolong menolong dan menghargai sesamanya seperti adil, kasih sayang, hormat, 

berani, kuat dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki akhlak 

baik, tidak dapat bergaul dengan masyarakat umumnya. Akhlak yang baik 

merupakan sumber segala perbuatan yang sewajarnya. Suatu perbuatan yang 

dilihat merupakan gambaran dari sifat-sifatnya yang tertanam dalam jiwa baik 

atau jahatnya. Bentuk keutamaan akhlak mahmu<dah yang dimiliki seseorang, 

misalnya sabar, benar, dan tawakkal itu dinyatakan sebagai gerak jiwa dan 

gambaran batin seseorang yang secara langsung menjadi akhlaknya. Dalam 

berusaha, manusia harus menunjukkan tingkah laku baik, tidak bermalas-

malasan, tidak menunggu, tetapi segera mengambil keputusan. Pada akhlak 

terpuji (mahmu<dah) dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n ini menjelaskan bermacam-

macam akhlak, baik akhlak kepada Allah Swt. diantaranya pembahasan tentang 

taubat, ikhlas, khauf, dan tawakkal. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri 

diantaranya tentang wira‟i, syukur, sabar, h{aya‟, larangan tertawa terbahak-

bahak, larangan berdusta, mengekang emosi (marah), memelihara lisan, 

keutamaan menimba ilmu. Dan akhlak terhadap masyarakat yaitu tentang 

beramal dengan ilmu, berhati lunak (pemurah), rahmat dan kasih sayang. Akhlak 

kepada Negara yaitu Amar ma‟ruf nahi munkar, dan Akhlak terhadap keluarga 

yakni silaturrahmi. 
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Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sangat baik secara fisik 

dan itulah salah satu kemuliaan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya. 

Allah berfirman:  

       

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya .‟‟194
 

 

 

Contohnya saja ketika seseorang memiliki sifat kasih sayang terhadap 

sesamanya, maka dia juga akan dikasihi oleh Allah dan sesamanya. Sedangkan 

ketika seseorang yang tidak memiliki sikap belas kasih, maka akan di cemooh 

dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Ketika seseorang sering bersilaturrahmi 

maka akan memupuk tali persaudaraan antar keluarga ataupun teman. Berbeda 

dengan orang yang tidak pernah mengenal sekitar maka akan menjadi 

pembicaraan orang lain yang akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti 

nami<mah dan lain sebagainya. 

Kedua akhlak tercela (madzmu<mah) yaitu perangai atau tingkah laku yang 

tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak 

menyenangkan orang lain. Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang 

keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), h{asud, suudzaan 

(berprasangka buruk), dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Akhlak yang 
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 QS. At-Ti<>n, Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 459. 
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buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu 

sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya. 

Akhlak madzmu<mah tercermin dari tingkah laku yang tidak baik, semisal 

membuat kecurangan, kedzaliman dan kesengsaraan keluarga dan masyarakat. 

Akhlak madzmu<mah cenderung jauh dari pendidikan, jauh dari hikmah 

dan jauh dari kebenaran Allah. Membiarkan diri dalam akhlak madzmu<mah sama 

halnya dengan kecondongan seseorang terhadap kepuasan makan dan minum, 

mencari kekayaan yang tidak wajar dengan jalan pintas dan sifat-sifat menentang 

perintah Tuhan. 

 

Sifat-sifat buruk dalam kehidupan manusia tergambar dari perkataan dan 

perbuatan. Dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n menjelaskan akhlak tercela terhadap 

diri sendiri yaitu tentang sombong, „ujub, rakus dan berkhayal. Dan juga 

menjelaskan akhlak tercela terhadap sesama diantaranya tentang ghibah, 

nami<mah, h}asud,  dan Z{alim. 

Melakukan perbuatan yang tecela dapat merugikan diri sendiri, keluarga 

dan lingkungan sekitarnya. Contoh dari akibat perbuatan tercela adalah jika 

seseorang suka mencaci, maka suatu ketika ia akan dicaci orang pula, jika 

seseorang suka berdusta, suatu saat jika ia berkata benar, orang lain akan tetap 

tidak percaya, dan ia juga akan dibohongi orang lain, Hatinya tidak pernah 

tentram dan bahagia karena kesalahan dan keserakahannya takut terbongkar oleh 

orang lain dan apa yang dicita-citakan tidak akan terkabul, kecuali hanya 
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kejahatan yang mengikuti dirinya. Oleh karena itu jauhilah akhlak yang tidak 

baik (akhlaq madzmu<mah), hindarilah perbuatan yang dapat merusak pergaulan. 

Ingat, barang siapa yang melakukan perbuatan tercela, maka menandakan bahwa 

hatinya juga tercela atau buruk. Allah tidak menyukai orang yang hatinya buruk. 

Allah berfirman: 

                   
Artinya:“Katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada 

Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat 

keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 100).
195

 

 

Kesemua pembahasan dalam kitab ini disajikan oleh Shaykh Nas}ir bin 

Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi> dengan ringkas akan tetapi tetap 

terperinci dan tidak ada yang tertinggal satupun terutama pembahasan tentang 

akhlak. Berbeda dengan materi 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 akhlak secara rinci disertai ayat al-Qur‟an dan 

Hadith Nabi Saw. Dengan begitu materi akhlak dapat dipahami, dan dapat 
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diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah untuk bersosial terhadap 

alam sekitar. 

Meskipun materi akhlak dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n karya Shaykh 

Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi> ini disajikan dalam bentuk 

ujaran-ujaran para sahabat dan hadith Rasulullah dengan kata-kata yang dapat 

menyentuh hati pembacanya seperti dalam penjelasan Al-Faqi<h mengenai akibat 

dari sifat ‘ujub, sombong, rakus dan berkhayal, h{asud, ghi<bah, nami<mah, dan 

dapat digunakan sebagai rujukan ketika membahas permasalahan-permasalahan 

akhlak, tetapi dalam kitab ini ada sebagian pendapat yang mengatakan 

bahwasanya beberapa hadith yang terdapat di dalamnya merupakan hadith dha‟i<f. 

Untuk itu sebaiknya kitab ini dapat dipelajari oleh seseorang yang telah 

menguasai ilmu-ilmu yang yang berkaitan tentang hadith, agar dapat memilah 

antara hadith yang shahi<h dan dha’i <f. Kitab ini penting juga dipelajari oleh setiap 

generasi. Karena melihat kondisi moral saat ini. Agar dapat berinteraksi dengan 

baik terhadap Allah Swt., terhadap diri sendiri, terhadap sesama baik manusia, 

dan beserta makhluk hidup lainnya.  

B.  Relevansi Materi Akhlak pada Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n dengan Materi 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran PAI 

yang merupakan peningkatan dari mata pelajaran akhlak yang dipelajari oleh 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar. Peningkatan tersebut 
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dilakukan dengan cara mempelajari tentang pengamalan akhlak terpuji dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Al-akhlak al-Karimah 

ini sangat penting dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam 

menjalankan kehidupan guna bersosial terhadap diri sendiri, masyarakat maupun 

Negara. 

Dalam pembinaan, akhlak mulia merupakan materi dasar dalam Islam dan 

wajib diamalkan seseorang, nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam dirinya 

dari semasa ia kecil. Ibadah dalam Islam erat sekali hubungannya dengan 

pendidikan akhlak dan pembinaan akhlak adalah ajaran paling dasar dalam 

Islam. Dalam persepektif pendidikan Islam, pendidikan akhlak al-kari<mah 

adalah faktor penting dalam pembinaan umat manusia. Oleh karena itu, 

Pembentukan akhlak al-kari<mah dijadikan sebagai bagian dari tujuan pendidikan 

Islam. 

Dari uraian di atas, dapat di analisis bahwasanya akhlak adalah sifat dasar 

yang harus ada pada setiap insan, setelah membaca dan memahami materi 

akhlak yang ada di  Tanbi>hul Gha<fili<n dengan materi akhlak yang terdapat pada 

mata pelajaran Akhlak di Madrasah Tsanawiyah, ternyata keduanya memiliki 

keterkaitan. Yakni keduanya sama-sama membahas materi akhlak yang 

bersumber dari al-Qur‟an dan al-Hadith. Meskipun tidak semua materi dalam 

kitab Tanbi>hul Gha<fili<n memiliki keterkaitan dengan materi akhlak yang 

terdapat pada mata pelajaran Akhlak di Madrasah Tsanawiyah namun keduanya 
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memiliki tujuan yang sama dalam dunia pendidikan. Adapun tujuan tersebut 

adalah agar setiap peserta didik memiliki sikap berbudi pekerti yang luhur, 

bertingkah laku, beradat istiadat yang baik sesuai ajaran Islam dan mampu 

memahami akhlak yang tercela yang tidak patut untuk diterapkan. 

Relevansi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dengan materi 

akhlak di Madrasah Tsanawiyah dikelompokkan kedalam beberapa aspek, yaitu: 

Pertama, Relevansi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dengan 

materi akhlak di kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Dalam materi akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah kelas VII menjelaskan bahwa peserta didik mampu 

menghayati sifat taubat, khauf dan ikhlas. Ketika seseorang dapat menjelaskan 

dan menerapkan sifat taubat,  khauf dan ikhlas dalam dirinya maka dia akan 

senantiasa berfikir dan berhati-hati ketika akan melakukan suatu perbuatan, 

karena ada rasa takut dalam dirinya dan mengetahui akibat dari perbuatan yang 

dilakukannya. Serta ikhlas dalam menjalankan segala yang diperintah maupun 

yang dilarang oleh Allah, selanjutnya dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n pun 

dijelaskan materi akhlak terhadap Allah Swt. yaitu: Taubat. Ikhlas, khauf. Yang 

mana relevan dengan materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah kelas VII. 

Materi akhlak yang diajarkan dalam kitab dan materi akhlak yang 

diajarkan di kelas VII Madrasah Tsanawiyah intinya adalah sama. Perbedaan 

materi akhlak dalam kitab dan di kelas VII Madrasah Tsanawiyah adalah pada 

bagaimana cara penyajiannya saja. Yaitu pada kitab Tanbi>hul Gha<fili<n disajikan 
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dengan berbagai dalil yang dapat digunakan pijakan dan rujukan, sedangkan 

dalam materi di kelas VII Madrasah Tsanawiyah disajikan dengan lebih 

terperinci dan lebih lengkap tentang teori-teorinya. 

Kedua, Relevansi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dengan 

materi akhlak di kelas VIII  Madrasah Tsanawiyah. Dalam materi akhlak di kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah menjelaskan bahwa peserta didik mampu 

menghayati nilai syukur, sabar dan tawakkal sesuai perintah syari‟at. 

Penghayatan nilai syukur, sabar dan tawakkal tersebut tidak secara langsung 

menetap dalam hati seseorang yang hanya dengan perantara membaca, akan 

tetapi pemahaman yang disertai penguatan dalil yang ada  dalam kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n yang juga membahas tentang  akhlak terhadap diri sendiri yaitu tentang 

syukur, sabar dan akhlak terhadap Allah Swt. tentang tawakkal akan 

mempermudah penghayatan seseorang mengenai makna dan nilai dari sifat 

Syukur, sabar dan tawakkal. Maka dari itu keduanya dikatakan relevan. 

Materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah kelas VIII  yaitu  peserta didik 

mampu memahami dampak negatif dari sifat sombong, tamak dan ghaz{ab. 

Ketika seseorang dihinggapi sifat sombong, rakus dan marah maka tidak pernah 

menyadari akibat dari sifat tersebut, sehingga ketika marahpun ada cara untuk 

meredamkannya yang dijelaskan dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n mengenai 

Akhlak terhadap pribadi atau diri sendiri yaitu: Sifat mengekang emosi, rakus 

(tamak) dan sifat sombong. Maka antara keduanya memiliki kesesuaian yakni 
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sama-sama membahas tentang tamak, sombong, dan ghadzab. 

Materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah kelas VIII yaitu peserta didik 

terbiasa menghindari perilaku ghi <bah, nami<mah, h}asad. Ketika seseorang 

mampu menghindari sifat tersebut maka termasuk seseorang yang jauh dari 

siksa di Akhirat nanti yang sesuai dalam  kitab Tanbi>hul Gha<fili<n tentang akibat 

Akhlak tercela terhadap sesama yaitu ghi>bah, nami<mah, h}asad.  

Perbedaannya materi yang ada dalam kitab lebih lengkap dan terperinci. 

Misalnya tentang ghi<bah dan sombong yaitu dalam kitab diberikan penjelasan 

bagaimana akibat orang yang ghi<bah dan sombong, dan menjelaskan siapa yang 

hanya patut menyandang sombong. Dan disertai dalil aqli dan naqli. Sedangkan 

pada materi akhlak kelas VIII Madrasah Tsanawiyah hanya dijelaskan secara 

sekilas dan singkat tanpa diberikan contoh yang jelas akibat perbuatan tersebut. 

Ketiga Relevansi materi akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dengan 

materi akhlak di kelas XI Madrasah Tsanawiyah. Materi akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah kelas IX yaitu peserta didik mampu menerapkan akhlak terpuji 

kepada diri sendiri dengan cara berilmu. Ketika berilmu maka seseorang 

berkewajiban mengamalkan ilmu yang telah didapatkannya, karena orang yang 

berilmu dan mengamalkan ilmunya akan diangkat derajatnya oleh Allah Swt. 

Yang tercantum dan sesuai dalam penjelasan kitab Tanbi>hul Gha<fili<n mengenai 

Akhlak terhadap diri sendiri yaitu menimba ilmu dan beramal dengan ilmu.  

Materi akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dengan materi akhlak di 
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Madrasah Tsanawiyah kelas IX hanya sebagian saja yang terkait. Memang 

keduanya sama-sama menjelaskan tentang menuntut ilmu dan mengamalkannya. 

Tetapi dalam kitab hanya diberikan perumpamaan-perumpamaan seseorang yang 

mencari ilmu dan pahala yang di dapatkan disebabkan mengamalkannya. 

Sedangkan materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah kelas IX ternyata memiliki 

kelebihan juga yaitu memberikan perincian dan juga contoh-contohnya. 

Secara umum, materi Akhlak yang terdapat dalam kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n Karya Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi < 

terdapat relevansi dengan materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah karena 

keduanya sama-sama menerangkan tentang akhlak mahmu<dah dan madzmu<mah 

yang terdapat di kelas VII dan VIII, serta tentang berilmu yang terdapat pada 

kelas XI Madrasah Tsanawiyah walaupun penyajiannya tidak sama persis. 

Adapun materi yang sama sekali tidak sesuai yaitu: pertama materi taat, riya‟, 

nifaq, kufur. Yang terdapat dalam materi Akhlak kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah dan tidak terdapat dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n Karya Shaykh 

Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<. Kedua materi ikhtiar, 

qana>’ah, ananiah, putus asa, ghadhab, tamak, husnudzan, tawaz}u’, tasamuh, 

ta‟awun, dendam, fitnah. Yang terdapat dalam materi Akhlak kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah dan tidak terdapat dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n Karya 

Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m Assamarqandi<. Ketiga materi kerja 

keras, kreatif, produktif, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang terdapat 
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dalam materi Akhlak kelas XI Madrasah Tsanawiyah dan tidak terdapat dalam 

kitab Tanbi>hul Gha<fili<n Karya Shaykh Nas}ir bin Muhammad bin Ibra>hi>m 

Assamarqandi<. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi tentang Studi Relevansi Materi Akhlak dalam 

KitabTanbi <hul Ghafi <li <n karya Shaykh Nas }ir bin Muhammad bin Ibra >hi >m 

Assamarqandi < dengan Materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Materi akhlak dalam Kitab Tanbi <hul Ghafi <li <n  karya Shaykh Nas }ir bin 

Muhammad bin Ibra >hi >m Assamarqandi < terbagi menurut sifatnya yaitu 

tentang Akhlak mahmu <dah di antaranya yaitu: (a) Akhlak terhadap Allah 

Swt. yaitu taubat, khauf, ikhlas, tawakkal, (b) Akhlak terhadap diri sendiri 

yaitu wira‟i, syukur, haya‟, sabar, larangan tertawa terbahak-bahak, 

larangan berdusta, mengekang emosi, memelihara lisan, keutamaan 

menimba ilmu, (c) Akhlak terhadap masyarakat yaitu berhati lunak 

(pemurah), rahmat dan kasih sayang, beramal dengan ilmu. Akhlak 

bernegara yaitu amar ma‟ruf nahi munkar, (d) Akhlak terhadap keluarga 

yaitu silaturrahmi. Dan tentang Akhlak madzmu <mah di antaranya: sombong, 

ujub, ghi <bah, nami <mah, h {asad, z{a <lim, rakus dan berkhayal. 

2. Materi Akhlak dalam Kitab Tanbi <hul Gha >fili >n karya Shaykh Nas }ir bin 

Muhammad bin Ibra >hi >m Assamarqandi < sebagian besar terdapat kesesuaian 
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dengan materi Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Diantaranya tentang taubat, 

ikhlas dan khauf yang relevan dengan materi akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah kelas VII. Syukur, sabar, tawakkal, sombong, mengekang 

emosi, rakus, h {asad, nami <mah dan ghi <bah. yang relevan dengan materi 

akhlak di Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Menimba atau belajar ilmu dan 

mengamalkan ilmu, yang relevan dengan materi akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah kelas IX. Sedangkan materi yang tidak sesuai adalah tentang 

taat, riya‟, nifaq, kufur. Yang terdapat dalam materi Akhlak kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah. Kedua tentang ikhtiar, qana>‟ah, ananiah, putus asa, 

ghadhab, tamak, husnudzan, tawaz}u‟, tasamuh, ta‟awun, dendam, fitnah. 

Yang terdapat dalam materi Akhlak kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. 

Ketiga tentang kerja keras, kreatif, produktif, akhlak terpuji dalam pergaulan 

remaja. Yang terdapat dalam materi Akhlak kelas XI Madrasah Tsanawiyah 

dan tidak terdapat dalam kitab Tanbi >hul Gha <fili <n Karya Shaykh Nas }ir bin 

Muhammad bin Ibra>hi >m Assamarqandi <. 

B. 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 
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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 di sekitarnya. 

 

 


