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ABSTRAK 

 

Kholis, Nur. 2019. Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kisah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam Kitab Al-Nūr Al-

Burhānī Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī dan 

Relevansinya dengan Materi Akhlak di MA. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN 

Ponorogo). Pembimbing, Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag 

 

Kata Kunci : Pendidikan Akhlak, Kitab Al-Nūr Al-

Burhānī, Ruang Lingkup Materi MA 

 

Ketika akhlak sudah tertanam pada diri seseorang, 

maka dalam berbagai perbuatanpun orang tersebut akan 

melakukan hal-hal yang sering dilakukan. Apabila akhlak 

orang tersebut baik, maka akan berbuat baik pula. Begitupun 

sebaliknya, apabila akhlak orang tersebut tercela maka 

perbuatannya akan tercela juga. Salah satu tokoh Islam yang 

menjadi panutan akhlaknya adalah  Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ. Kisah beliau termuat dalam Kitab Al-Nūr Al-

Burhānī. Dalam penelitian ini peneliti akan meninjau nilai 

pendidikan akhlak dalam Kisah Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī Karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī dan relevansinya dengan materi 

akhlak di MA. 
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Peneliti di atas mengkaji nilai pendidikan akhlak 

dalam kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab Al-

Nūr Al-Burhānī Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī dan relevansinya dengan materi akhlak di MA 

dengan mengambil rumusan masalah: Bagaimana nilai 

pendidikan akhlak dalam kisah Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī? dan Apa relevansinya nilai 

pendidikan akhlak dalam kisah Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī dengan materi Akhlak di MA? 

 

Jenis penelitian ini adalah library research dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh 

dengan menggunakan dokumentasi yang diambil dari kitab 

Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī, buku-buku yang menjadi sumber rujukan dalam 

penelitian ini.  

 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Pertama, nilai pendidikan akhlak dalam kisah Syaikh Abdul 

Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya 

Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī, diantaranya 

bersikap ‘iffah, sabar, dan ikhlas. Kedua, dari nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam materi akhlak di 

MA relevan dengan nilai pendidikan akhlak dalam kitab Al-

Nūr Al-Burhānī Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī. Letak titik relevannya yaitu sama-sama membahas 

mengenai ‘iffah, sabar, dan ikhlas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa ini hal-hal negatif sangat mudah 

diakses melalui media sosial. Tidak heran jika banyak 

remaja yang tumbuh dalam budaya media menjadi 

kurang mempertimbangkan akhlak mereka dalam 

bertingkah laku. Hal ini tentunya menjadi 

permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

Masalah paling besar dalam pendidikan adalah 

mengapa pendidikan kita masih menghasilkan 

koruptor, masih menghasilkan lulusan yang ingin 

menang sendiri, masih menghasilkan lulusan yang 

suka memaksakan kehendak. Kegagalan pendidikan 

kita terutama pendidikan akhlak.1 

Permasalahan yang sempat viral akhir-akhir ini 

adalah kasus prostitusi online di kalangan artis. Yaitu 

VA yang terciduk dengan salah satu pengusaha di 

hotel Surabaya. Selain itu yang menghebohkan adalah 

tarifnya yang cukup besar yaitu 80 juta (Sumber: 

                                                           
1 Ahmad Tafsir, Filsafat pendidikan Islami (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), 125. 
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Detik.com). Permasalahan yang lainnya adalah 

perkelahian, perusakan, minum-minuman keras dan 

bahkan pembunuhan. Keadaan seperti itu, terutama 

krisis akhlak terjadi karena kesalahan dunia 

pendidikan atau kurang berhasilnya dunia pendidikan 

dalam menyiapkan generasi muda bangsanya.2  

Dengan banyak munculnya permasalah tersebut 

sangat bertolak belakang  dengan teori yang disajikan 

oleh para ahli. Salah satunya Al-Ghazali, akhlak 

menurut beliau adalah sifat yang melekat dalam jiwa 

seseorang yang menjadikannya dengan mudah tanpa 

banyak pertimbangan lagi. Jika sesuai dengan perintah 

Allah dan Rasul-Nya yang kemudian melahirkan 

perbuatan yang baik, maka itulah yang dinamakan 

akhlak terpuji, sedangkan jika sesuai dengan apa yang 

dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan melahirkan 

perbuatan-perbuatan buruk, maka itulah yang 

dinamakan akhlak tercela.3 

Sesungguhnya negara telah merumuskan prinsip 

pendidikan akhlak yang terdapat dalam UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

mengenai tujuan pendidikan yaitu untuk 

                                                           
2 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter:Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014), 11. 
3 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia ( Yogyakarta: Debut 

Wahana Press, 2010)  22. 
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berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, serta pembinaan akhlak mulia para 

peserta didik yang dalam hal ini adalah seluruh warga 

negara yang mengikuti proses pendidikan di 

Indonesia.4 

Dengan begitu pendidikan akhlak menjadi yang 

paling vital dalam membentuk insan yang berakhlak 

mulia. Ketika pendidikan akhlak itu dapat terlaksana 

diharapkan setiap muslim mampu menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak itu 

juga dapat menghantarkan kemuliaan seseorang, baik 

dihadapan tuhannya maupun dihadapan manusia yang 

lainnya. Apabila manusia memahami betul mengenai 

pendidikan  akhlak, maka akan paham mengenai 

tugasnya yaitu sebagai hamba Allah swt dan khalifah 

di bumi. Hal ini sesuai dengan tugas Nabi yang diutus 

ke bumi untuk menyempurnakan akhlak umatnya. 

Seperti halnya hadis dari Abu Hurairah ra: 

َا بُِعْثُت ِِلَُتِمَم َمَكارَِم اَِلْخالقِ   ِإَّنم

                                                           
4 Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 3. 



4 

 

 

 

Artinya:”Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus 

hanya untuk menyempurnakan kemuliaan 

akhlak.” (HR. Al-Bayhaqi) 

 

Seseorang dapat meneladani akhlak Nabi, para 

sahabat maupun para ulama’ tentunya melalui 

sejarahnya. Sejarah itu biasanya terdapat di dalam 

buku ataupun kitab-kitab karangan para ulama’. Salah 

satu kitab yang bisa kita pelajari isinya yang termasuk 

juga membahas biografi seorang ulama’, dan kitab 

tersebut bisa kita jadikan keteladanan dalam 

pendidikan akhlak yaitu kitab Al-Nūr Al-Burhānī. 

Kitab tersebut merupakan kitab manāqib. Manāqib 

adalah riwayat hidup yang berhubungan dengan 

seseorang tokoh masyarakat yang menjadi suri 

teladan, baik mengenai silsilah, akhlak, karamah, dan 

sebagainya.5  

Kitab Al-Nūr Al-Burhānī merupakan karangan 

Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī, beliau 

merupakan mursyid Ṭariqah Qodiriyyah. Kitab 

manāqib Al-Nūr Al-Burhānī merupakan ringkasan dari 

kitab manāqib al-Lujaini ad-Dāni karya syekh 

Muhammad Ja’far Al-Barjanji. Dan kitab Al-Nūr Al-

                                                           
5 Habib Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Manāqib Syekh Abdul Qadir 

Al-Jilani (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),  61. 
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Burhānī populer dipakai di Indonesia. Terutama 

kalangan pesantren dan anggota jamaah ahli ṭariqah, 

serta warga NU umumnya, sering menyelenggarakan 

upacara keagamaan yang di dalamnya antara lain 

dibacakan manāqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 

Ritual pembacaan manāqib itu biasa dikenal dengan 

nama manāqiban.6 

Biografi di dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī berisi 

sejarah perjalanan hidup Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ sejak dilahirkan sampai wafatnya. Beliau 

merupakan keturunan Nabi Muhammad saw, dan juga 

pendiri ṭhariqah Qodiriyyah. Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ adalah seorang tokoh sufi besar dan dikenal 

luas termasuk kekeramatan dan ketinggian derajat 

kewaliannya. Kekeramatan dan ketinggian derajat 

beliau diakui oleh seluruh ulama dunia Islam. Maka 

dari itu Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ senantiasa 

menerapkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang utama 

dalam setiap pengajaran dan dakwahnya kepada 

manusia.7  

                                                           
6 Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU, 

Sejarah Istilah Amaliah Uswah (Surabaya: Khalista, 2007), 131. 
7 Shalih Ahmad al-Syamsi, Mawa’izh al-Syekh’ Abd al-Qadir al-

Jaylani, terj. Anding Mujahidin dan Syarif Hade Masyah. (Jakarta: 

Zaman, 2015), 35. 
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Dari akhlak Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ yang 

ada pada kitab Al-Nūr Al-Burhānī apakah keteladanan 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ sudah bisa menjadi 

pedoman peserta didik dalam Pendidikan Agama 

Islam dan apakah juga relevan dengan pendidikan 

akhlak di MA?. Dari pernyataan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti kitab Al-Nūr Al-Burhānī dan 

menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan 

judul “Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kisah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam Kitab Al-Nūr 

Al-Burhānī Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān 

Al-Marāqī dan Relevansinya dengan Materi 

Akhlak di MA”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana nilai pendidikan akhlak dalam kisah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab Al-

Nūr Al-Burhānī karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī? 

2. Apa relevansi nilai pendidikan akhlak dalam 

kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab 

Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī dengan materi Akhlak 

di MA? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan nilai pendidikan akhlak dalam 

kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab 

Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī. 

2. Menjelaskan relevansi nilai pendidikan akhlak 

dalam kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ 

dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh 

Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī dengan materi 

Akhlak di MA. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian maupun kajian apapun 

diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan 

dari penelitian ini yaitu:  

Manfaat teoritis: kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan dan 

dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya 

khususnya mengenai persoalan nilai pendidikan 

akhlak dalam kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ 

dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī dan relevansinya dengan 

materi akhlak di MA. 

Secara praktis: adapun manfaat secara praktis 

hasil kajian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi: 



8 

 

 

 

1. Penulis sendiri yang dapat menambah wawasan 

dan pengalaman dalam hal penelitian serta 

sebagai persyaratan akhir dalam memperoleh 

gelar sarjana strata 1 fakultas tarbiyah dan ilmu 

keguruan jurusan PAI. 

2. Pihak lain yang relevan dengan penelitian ini, 

sehingga dapat untuk di jadikan reverensi, 

refleksi maupun perbandingan kajian yang dapat 

dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan 

pendidikan islam. 

3. IAIN Ponorogo sebagai dokumen yang dapat di 

jadikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan di IAIN 

Ponorogo.   

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian yang terkait dengan pembahasan ini, 

peneliti menggunakan telaah skripsi yang ditulis oleh 

Muhammad Irfan (2017, Skripsi di IAIN Ponorogo) 

yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan tasawuf kisah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab manāqib 

(Al-Nūr Al-Burhānī)”. Hasil dalam penelitian tersebut 

adalah pendidikan tasawuf sangat penting diberikan 

kepada setiap manusia, agar lebih dekat dengan 

Tuhannya. Dengan pendidikan tasawuf manusia bisa 

menyeimbangkan dunia dan akhiratnya. Jika 



9 

 

 

 

seseorang sudah mendapatkan pendidikan tasawuf 

maka akan menerapkan pentingnya nilai-nilai 

pendidikan tasawuf, seperti kisah Syaikh Abdul Qādir 

Al-Jīlānȳ dalam manaqib (Al-Nūr Al-Burhānī), 

diantaranya memiliki hati yang bersih, keimanan yang 

kuat, ridla, taubat, takwa, sabar dan tawakal. 

Telaah yang selanjutnya menggunakan skripsi 

yang ditulis  Bisri Mustofa (2016, Skripsi di STAIN 

Ponorogo)  yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam al-Qur’an (kajian terhadap Tafsir Al-

Misbah karya M. Quraish Shihab)”. Hasil dalam 

penelitian tersebut adalah nilai akhlak dalam al-

Qur’an menurut Tafsir Al Misbah. Pertama, akhlak 

kepada Allah yang terkandung dalam surat Luqman 

17-18, yaitu al-Hubb, Tawakal, Ikhlas, dan Qona’ah. 

Kedua, akhlak kepada sesama manusia yang 

terkandung dalam surat al-Hujurat 11, yaitu kepada 

orang tua, keluarga, masyarakat, dan akhlak menjaga 

kehormatan diri. Ketiga,  akhlak kepada Rasulullah 

Saw yang terkandung dalam surat ali-Imran 159, yaitu 

mencintai dan memuliakan Rasulullah Saw dan 

mengikuti dan menaati Rasulullah Saw. 

Telaah yang selanjutnya menggunakan skripsi 

Rodhiyan Afwana, (2015, Skripsi di STAIN 

Ponorogo) yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab al-adab fi ad-din karya abi hamid 
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muhammad al-ghazali dan relevansinya dengan 

materi akhlak kelas XII madrasah aliyah program 

keagamaan”. Hasil dalam penelitian tersebut adalah 

Pertama, teori tentang akhlak dalam kitab al-Adab fi 

ad-din karya Abi Hamid Muhammad al-Ghazali 

ditinjau dari segi induk akhlak dan pokoknya, yaitu al-

hikam, asy-syaja’ah, al-iffaah, dan al-adl. Kedua, 

terdapat kesesuaian antara materi akhlak dalam kitab 

al-Adab fi ad-din karya Abi Hamid Muhammad al-

Ghazali dengan materi akhlak kelas XII madrasah 

aliyah program keagamaan semester 1. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian kali ini adalah bahwa penelitian yang 

terdahulu yang pertama nilai pendidikan tasawuf, 

seperti kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam 

manaqib (Al-Nūr Al-Burhānī), diantaranya memiliki 

hati yang bersih, keimanan yang kuat, ridla, taubat, 

takwa, sabar dan tawakal. Penelitian yang kedua nilai 

akhlak dalam al-Qur’an menurut Tafsir Al Misbah, 

yaitu akhlak kepada Allah (al-Hubb, Tawakal, Ikhlas, 

dan Qona’ah), akhlak kepada sesama manusia (kepada 

orang tua, keluarga, masyarakat, dan akhlak menjaga 

kehormatan diri), akhlak kepada Rasulullah Saw 

(mencintai dan memuliakan Rasulullah Saw dan 

mengikuti dan menaati Rasulullah Saw). Dan 

penelitian yang ketiga teori tentang akhlak dalam kitab 
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al-Adab fi ad-din karya Abi Hamid Muhammad al-

Ghazali ditinjau dari segi induk akhlak dan pokoknya, 

yaitu al-hikam, asy-syaja’ah, al-iffaah, dan al-adl. 

Terdapat kesesuaian antara materi akhlak dalam kitab 

al-Adab fi ad-din karya Abi Hamid Muhammad al-

Ghazali dengan materi akhlak kelas XII madrasah 

aliyah program keagamaan semester 1. 

Sedangkan dalam penelitian kali ini akan 

mengkaji tentang nilai pendidikan akhlak dalam kisah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab Al-Nūr Al-

Burhānī Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī dan relevansinya dengan materi akhlak di MA. 

F. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

dalam hal ini Bogdan dan Taylor mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.8 Peneliti 

melakukan kajian terhadap konsep pendidikan 

akhlak yang terkandung di dalam kitab Al-Nūr 

                                                           
8 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 21. 
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Al-Burhānī karya Syaikh Muslih Abdurrahmān 

Al-Marāqī kemudian direlevansikan dengan 

materi akhlak di MA. 

Jenis penelitian ini adalah kajian 

kepustakaan atau library research yang berarti 

telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan 

suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu 

pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap 

bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah 

pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data atau informasi dari 

berbagai sumber pustaka yang ngan kemudian  

disajikan dengan cara baru dan atau keperluan 

baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka 

diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali 

pemikiran menemukan gagsan baru, sebagai 

bahan dasar untuk melakukan deduksi dari 

pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka 

teori baru dapat dikembangkan atau sebagai 

dasar pemecahan masalah.9 

2. Data dan Sumber Data 

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, 

yaitu sumber primer dan skunder. Sumber 

                                                           
9Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 2018, 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 53. 
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primer adalah sumber informasi yang 

mempunyai wewenang dan bertanggung jawab 

terhadap pengumpulan data, artinya sumber 

primer merupakan data-data asli dan pokok. 

Sedangkan sumber skunder adalah sumber 

informasi yang secara tidak langsung 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

terhadap informasi yang ada padanya, artinya 

sumber skunder merupakan data yang timbul 

dari data asli dan pokok.10 

a. Sumber Data Primer 

Dalam hal ini sumber data primer 

yang digunakan adalah: 

1) Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-

Burhāni (Semarang: Karya Toha 

Putra, 2010). 
b. Sumber Data Skunder 

Adapun yang menjadi sumber data 

skunder yang menjadi pendukung adalah 

referensi-referensi yang menunjang 

penelitian. Dalam skripsi ini sumber 

skunder yang dimaksud adalah sebagai 

berikut. 

                                                           
10Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan; Prosedur dan 

Strategi (Bandung: Aksara, 1984), 42.  
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1) Abdul Majid & Dian Andayani, 

Pendidikan Akhlak Perspektif Islam 

(Bandung: PT.Rosda Karya Offset, 

2011). 

2) Abid Rohmanu, Reinterpretasi 

Jihad: Relasi Fiqih dan Akhlak 

(Yogyakarta: STAIN PO PRESS, 

2012). 

3) Agus Rohmadi, Akidah Akhlak 

MA/MAK (Klaten: CV Viva 

Pakarindo, tt). 

4) Ahmad, Implementasi  Akhlak  

Qur’an  (Bandung: PT 

Telekomunikasi Indonesia, 2002). 

5) Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2014). 

6) Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2015), 

7) Ali Anwar Yusuf, Studi Agama 

Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

2003). 

8) Anwar Masy’ari, Akhlak al-Qur‟an 

(Surabaya: Bina Ilmu, 2007). 
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9) Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak 

(Bandung: Pustaka Setia. 2010). 

10) Kementrian Agama Republik 

Indonesia, Buku Siswa Aqidah 

Akhlak Kelas X (Jakarta: Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2014). 

11) KMA Nomor 165 Tahun 2014 

Tentang Kurikulum Madrasah 2013 

Mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Bahasa Arab. 

12) M. Imam Pamungkas, Akhlak 

Muslim Modern: Membangun 

Karakter Generasi Muda (Bandung: 

Marja, 2012). 

13) Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak 

Mulia (Yogyakarta: Debut Wahana 

Press, 2010). 
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di Akhirat (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011). 

23) Zainudin Ali, Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori 

penelitian kajian pustaka, untuk memperoleh 

data-data dengan mengumpulkan data 

menggunakan teknik pengumpulan data 

penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan 

dengan objek pembahasan yang dimaksud.11 

Data-data yang ada dalam kepustakaan yang 

diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara 

sebagai berikut: 

a.     Editing, yakni pemeriksaan kembali 

terhadap semua yang terkumpul terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, 

keselarasan satu dengan lainnya, masing 

masing dalam kelompok data, baik data 

primer maupun data skunder sebagaimana 

telah disebutkan di atas. 

                                                           
11 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian 

(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 10. 
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b. Organizing, yaitu menyusun data 

sekaligus mensistematis data-data yang 

diperoleh dalam rangka paparan yang 

sudah ada yaitu  karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan 

permasalahannya. 

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan 

analisis lanjutan terhadap perorganisasian 

data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu 

dengan analisis isi untuk melaksanakan 

kajian tehadap konsep pendidikan tasawuf 

yang terkandung di dalam kitab Al-Nūr Al-

Burhānī karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī dan relevansinya 

terhadap materi akhlak di MA. 

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti 

menggunakan teknik studi dokumenter  dalam 

mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik 

studi dokumenter adalah cara pengumpulan data 

yang dilakukan dengan ketegorisasi dan 

klasifikasi bahan-bahan tertulis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Baik 
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dari sumber dokumen maupun buku, koran, 

majalah dan lain-lain.12 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisi isi. Analisis isi 

menurut Holsti adalah suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi yang dilakukan secara 

objektif dan identifikasi sistematis dari 

karakteristik pesan. Menurut Krippendorff 

analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi yang dapat direplikasi 

(ditiru) dan shahih datanya dengan 

memperhatikan konteksnya.  

Menurut Krippendorff, setidak-tidaknya 

ada 4 (empat) jenis analisis isi yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama 

adalah analisis wacana, secara sederhana analisis 

wacana mencoba memberikan pemaknaan lebih 

dari sekedar kata/ frase atau kumpulan kata/ 

frase yang ditulis pengarang. Kedua adalah 

analisis retorika, analisis retorika berfokus pada 

bagaimana pesan itu disampaikan serta dampak 

yang dirasakan oleh para penerima pesan atau 

                                                           
12 Hadari Nawawi. Metodologi Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2007), 101.  
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audien. Ketiga adalah analisis isi etnografis, 

analisis ini dikerjakan dengan deskripsi narasi 

memfokuskan pada situasi yang berkembang, 

setting/ kondisi, gaya, gambar, makna dan 

gagasan penting agar dikenali/ dipahami oleh 

aktor atau pembicara secara kompleks. Keempat 

adalah analisis percakapan, analisis ini 

dikerjakan diawali dengan merekam percakapan 

dengan setting dan tujuan yang biasa/ umum.13  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan 

sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya 

sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan 

secara umum kajian ini, yang isinya terdiri dari, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian 

terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan 

dengan demikian merupakan pengantar penelitian ini. 

                                                           
13 https://yudomahendro.wordpress.com/2011/08/03/mengenal-

analisis-isi-content-analysis/ diakses 09/01/2019 pukul:10.25. 

https://yudomahendro.wordpress.com/2011/08/03/mengenal-analisis-isi-content-analysis/
https://yudomahendro.wordpress.com/2011/08/03/mengenal-analisis-isi-content-analysis/
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Bab II berisi tentang konsep pendidikan akhlak 

dan ruang lingkup materi akhlak MA 

Bab III paparan data-data yang berisi tentang 

sejarah biografi Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī dan konsep pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya 

Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī. 

Bab IV merupakan relevansi nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh 

Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī dengan materi akhlak 

di MA. 

Bab V merupakan penutup yang merupakan 

rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang memuat 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DAN RUANG 

LINGKUP MATERI AKHLAK DI MA 

 

A. Nilai Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Nilai 

Nilai merupakan suatu konsep yaitu 

pembentukan mentalitas yang dirumuskan dari 

tingkah laku manusia sehingga menjadi jumlah 

anggapan yang hakiki, baik dan perlu dihargai 

sebagaimana mestinya. Menilai berarti 

menimbang suatu kegiatan manusia untuk 

mengukur sesuatu dari sesuatu yang lain, 

kemudian mengambil keputusan. Sesuatu 

dikatakan bernilai apabila berguna dan berharga 

(nilai kegunaan), benar (nilai kebenaran), baik 

(nilai moral dan etika), religious (nilai agama). 

Bagi manusia nilai menjadi landasan, alasan, 

atau motivasi dalam segala perbuatannya.1   

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan 

atau perasan yang diyakini sebagai suatu 

identitas yang memberikan corak yang khusus 

kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan 

                                                           
1 Beni Ahmad Saebani, Ilmu pendidikan Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 34. 
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maupun perilaku. Oleh karena itu sistem nilai 

merupakan standar umum yang diyakini, yang 

diserap dari keadaan objektif maupun diangkat 

dari keyakinan, sentimen (perasaan umum) 

maupun identitas yang diberikan atau 

diwahyukan oleh Allah yang pada gilirannya 

merupakan sentimen (perasaan umum), kejadian 

umum, identitas umum yang oleh karenanya 

menjadi syariat umum.2    

2. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak merupakan gabungan 

dua kata yang memiliki satu arti, yaitu berasal 

dari kata pendidikan dan akhlak. Untuk 

mendefinisikan pendidikan akhlak terlebih 

dahulu akan diuraikan mengenai istilah 

pendidikan dan akhlak. 

a.     Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan kegiatan 

yang di dalamnya terdapat proses 

pemberian pelayanan untuk menuntun 

perkembangan peserta didik, proses untuk 

mengeluarkan atau menumbuhkan potensi 

yang terpendam dalam diri peserta didik, 

                                                           
2 Abu Ahmadi dan Noor Saimi, Dasar-dasar Pendidikan Agama 

Islam Untuk perguruan Tinggi (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 202. 
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proses memberikan sesuatu kepada peserta 

didik sehingga tumbuh menjadi besar, baik 

fisik maupun non fisiknya, proses 

penanaman moral atau proses 

pembentukan sikap, prilaku dan melatih 

kecerdasan intelektual peserta didik.3 

Secara umum pendidikan adalah sebagai 

usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada di dalam masyarakat dan 

kebudayaannya.4  

Pendidikan menurut Jhon Dewey 

adalah proses pembentukan kecakapan 

fundamental secara intelektual dan 

emosional kearah alam dan sesama 

manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini 

agar generasi muda sebagai penerus 

generasi tua dapat menghayati, 

memahami, mengamalkan nilai-nilai atau 

norma-norma tersebut dengan cara 

mewariskan segala pengalaman, 

pengetahuan, kemampuan dan 

                                                           
3  Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan  Islam (Malang: UIN 

Malang Press,2008), 16. 
4 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, 

Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 25. 
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keterampilan yang melatar belakangi nilai-

nilai dan norma-norma hidup dan 

kehidupan.5 

Pendidikan adalah kebutuhan mutlak 

bagi semua manusia yang berlangsung 

sejak dalam kandungan sampai meninggal. 

Tanpa adanya pendidikan manusia tidak 

dapat berkembang dan mencapai cita-

citanya dimasa depan. Karena pada 

dasarnya pendidikan dijadikan manusia 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

Pendidikan merupakan kegiatan 

yang didalamnya terdapat proses 

pemberian pelayanan untuk menuntun 

perkembangan peserta didik, proses untuk 

mengeluarkan atau menumbuhkan potensi 

yang terpendam dalam diri peserta didik, 

proses memberikan sesuatu kepada peserta 

didik sehingga tumbuh menjadibesar, baik 

fisik maupun non fisiknya, proses 

penanaman moral atau proses 

                                                           
5 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter:Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014), 67. 
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pembentukan sikap, prilaku dan melatih 

kecerdasan intelektual peserta didik.6 

Tujuan pendidikan adalah untuk 

membentuk akhlak yang terwujud dalam 

kesatuan esensial subyek dengan perilaku 

dan sikap hidup yang dimilikinya. Akhlak 

menjadi identitas yang mengatasi 

pengalaman kontingen yang selalu 

berubah. Dari kematangan akhlak inilah, 

kualitas seorang pribadi diukur.7 

b.     Pengertian Akhlak 

Adapun pengertian akhlak ditinjau 

dari segi etimologi (kebahasaan), kata 

“akhlak” berasal dari bahasa Arab, yaitu 

jama’ dari kata “Khuluqun” yang secara 

linguistik diartikan dengan budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat, tata 

krama, sopan santun, adab, dan tindakan. 

Kata “akhlak” juga berasal dari kata 

“khalaqa” atau “khalqun”, artinya 

kejadian, serta erat hubungannya dengan 

“Khaliq”, artinya menciptakan, tindakan 

                                                           
6 Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan  Islam, 16. 
7 Abdul Majid & Dian Andayani. Pendidikan Akhlak Perspektif 

Islam (Bandung: PT.Rosda Karya Offset, 2011), 8. 
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atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata 

“al-khaliq”, artinya pencipta dan 

“makhluq”, artinya yang diciptakan. 

Secara terminologis, dapat dikatakan 

bahwa akhlak merupakan pranata perilaku 

manusia dalam segala aspek kehidupan. 

Dalam pengertian umum, akhlak dapat 

dipadankan dengan etika atau nilai moral.8 

Akhlak bukan hanya tata aturan atau 

norma perilaku yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia, tetapi juga norma 

yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan Tuhan dan bahkan dengan alam 

semesta sekalipun.  

Akhlak adalah hal ihwal yang 

melekat dalam jiwa, daripadanya timbul 

perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa 

dipikirkan dan diteliti oleh manusia, 

apabila hal ihwal atau tingkah laku itu 

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang 

baik maka tingkah laku tersebut 

dinamakan akhlak yang baik, sebaliknya, 

jika perbuatan-perbuatan yang buruk maka 

                                                           
8 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia. 

2010), 13. 
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tingkah laku tersebut dinamakan akhlak 

yang buruk.9 

Perbuatan dan perilaku manusia 

merupakan obyek keilmuan akhlak. 

Menurut Miskawayh akhlaki adalah 

perbuatan yang sudah tertanam kuat dalam 

sanubari seseorang, tidak adanya paksaan 

dan dorongan dari luar, bukan perbuatan 

main-main dan semu belaka dan perbuatan 

tersebut dilakukan dengan mudah tanpa 

pemikiran mendalam.10  

Sedangkan pengertian akhlak yang 

lain sebagaimana yang dijelaskan oleh 

para ahli dan dikutip oleh Abudin Nata 

akhlak adalah:11 

1) Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gampang dan 

                                                           
9 Zainudin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2010), 29-30. 
10 Abid Rohmanu, Reinterpretasi Jihad: Relasi Fiqih dan Akhlak 

(Yogyakarta: STAIN PO PRESS, 2012), 39. 
11Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), 1-4. 
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mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan. 

2) Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam 

perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan. 

Ilmu akhlak sering juga disebut 

etika, sehingga ada yang mengatakan 

bahwa akhlak adalah etika Islam. Dalam 

bahasa Indonesia, etika berasal dari bahasa 

Inggris, ethics yang asalnya adalah dari 

bahasa Yunani kuno, ethikos yang berarti 

“timbul dari kebiasaan”. Etika sendiri 

menurut Wikipedia, merupakan cabang 

utama filsafat yang mempelajari nilai atau 

kualitas yang menjadi studi mengenai 

standar dan penilaian moral. Etika 

mencakup analisis dan penerapan konsep 

seperti benar, salah, baik, buruk, dan 

tanggung jawab.12 

                                                           
12 M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun 

Karakter Generasi Muda (Bandung: Marja, 2012), 26. 
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Ketika akhlak sudah tertanam pada 

diri seseorang, maka dalam berbagai 

perbuatanpun orang tersebut akan 

melakukan hal-hal yang sering dilakukan. 

Apabila akhlak orang tersebut baik, maka 

akan berbuat baik pula. Begitupun 

sebaliknya, apabila akhlak orang tersebut 

tercela maka perbuatannya akan tercela 

juga. 

c.     Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan  akhlak  adalah  suatu  

pendidikan  yang  didalamnya terkandung  

nilai-nilai  budi  pekerti,  baik  yang  

bersumber dari ajaran agama maupun dari 

kebudayaan   manusia. Budi pekerti 

mencakup pengertian watak, sikap, sifat, 

moral yang tercermin dalam tingkah laku 

baik dan buruk  yang  terukur oleh norma-

norma sopan  santun, tata krama dan adat 

istiadat, sedangkan akhlak diukur dengan 

menggunakan norma-norma agama.13 

 

 

                                                           
13 Ahmad, Implementasi  Akhlak  Qur’an  (Bandung: PT 

Telekomunikasi Indonesia, 2002), 34. 
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3. Landasan Materi Akhlak 

Dalam Agama Islam, yang menjadi dasar 

atau barometer pendidikan akhlak manusia 

adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Segala sesuatu 

yang baik menurut al-Qur’an dan al-Sunnah, 

itulah yang baik dijadikan pegangan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, segala 

sesuatu yang buruk menurut al-Qur’an dan al-

Sunnah, berarti tidak baik dan harus dijauhi.14 

Al-Qur’an menggambarkan akhlak orang-

orang beriman, kelakuan mereka yang mulia dan 

gambaran hidup mereka yang tertib, adil, luhur 

dan mulia. Hal ini sangat berlawanan secara 

diametral dengan perwatakan orang-orang kafir 

yang zalim dan sombong. Al-Qur’an juga 

menggambarkan perjuangan para Rasul untuk 

menegakkan nilai-nilai mulia dan murni di 

dalam kehidupan ketika mereka ditentang oleh 

kefasikan, kekufuran dan kemunafikan yang 

menggagalkan tegaknya akhlak mulia sebagai 

pijakan dalam kehidupan.15 Sedangkan dalam 

sunah, dalam hal ini seperti yang telah 

                                                           
14 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf  (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), 20. 
15 Ibid., 21. 
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Rasulullah Saw nyatakan sendiri dalam 

haditsnya: 

َا بُِعْثُت ِِلَُتِمَم َمَكارَِم اَِلْخالقِ   ِإَّنم
“Artinya: Sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang 

mulia”(HR. Baihaqi) 

 

4. Ruang lingkup Akhlak 

Ruang lingkup ajaran akhlak sama dengan 

ruang lingkup ajaran Islam, khususnya yang 

berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak dalam 

ajaran Islam mencakup berbagai aspek, dimulai 

akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama 

makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, 

dan benda-benda tak bernyawa). 

a.     Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah Swt, 

merupakan sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia 

sebagai makhluk terhadap penciptanya. 

Ada empat alasan mengapa manusia 

berakhlak kepada Allah Swt. 

1) Karena Allah-lah yang menciptakan 

manusia. Dengan demikian sebagai 
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yang diciptakan sudah sepantasnya 

berterima kasih pada yang 

menciptakannya.   

2) Karena Allah-lah yang memberikan 

panca indera, berupa pendengaran, 

penglihatan, akal pikiran dan 

sanubari, disamping anggota badan 

yang kokoh dan sempurna kepada 

manusia. 

3) Karena Allah-lah yang menyediakan 

berbagai bahan dan sarana yang 

diperlukan bagikelangsungan hidup 

manusia, seperti bahan makanan 

yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 

air, udara, binatang ternak dan 

sebagainya. 

4) Karena Allah-lah yang memuliakan 

manusia yang diberikannya 

kemampuan menguasai daratan dan 

lautan 

Namun,dengan demikian 

sesungguhnya Allah telah memberikan 

berbagai kenikmatan kepada manusia 

sebagaimana disebutkan diatas, bukanlah 

menjadi suatu alasan bahwa Allah perlu 
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diagungkan dan disembah. Bagi Allah, 

disembah atau tidak, tidak mengurangi 

kemuliaan-Nya. Akan tetapi, manusia 

sebagai makhluk-Nya sudah sepantasnya 

menunjukkan akhlak yang baik kepada 

Allah.16   

Akhlak terhadap Allah antara lain:  

1) Ikhlas 

Ikhlas adalah beramal semata-mata 

mengharapkan ridha Allah Swt. 

Ikhlas juga diartikan sebagai 

perbuatan tanpa pamrih, hanya 

semata-mata mengharapkan ridha 

Allah. Menurut Yanuar Ilyas, 

persoalan akhlak ditentukan oleh 

tiga faktor, yaitu: a) Niat yang 

ikhlas, mencari ridha Allah Swt, b) 

beramal dengan sebaik-baiknya, c) 

pemanfaatan usaha dengan tepat, 

misalnya mencari ilmu. Seseorang 

disebut ikhlas jika memiliki niat 

karena Allah, tekun belajar, dan 

setelah berhasil, maka seseorng 

                                                           
16 Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

2003), 179-180. 
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tersebut harus dapat memanfaatkan 

ilmunya dengan tepat. Bukan hanya 

untuk kepentingan pribadi seperti 

mencari uang, kedudukan dan 

kesenangan materi saja, namun juga 

kepentingan umat manusia.17 

Menurut kaum sufi, seperti 

dikemukakan Abu Zakaria al-

Ansori, orang yang ikhlas adalah 

orang yang tidak mengharapkan apa-

apa lagi. Karena itu, jika seseorang 

masih mengharapkan imbalan dari 

perbuatannya, maka ikhlasnya tidak 

sempurna, bahkan juga disebut 

orang yang riya’, jadi, ikhlas itu 

bersihnya motif dalam berbuat: 

semata-mata hanya menuntut ridha 

Allah tanpa menghiraukan imbalan 

dari selain-Nya.18    

2) Takwa 

Takwa adalah mengikuti segala 

perintah Allah dan menjauhi segala 

                                                           
17 Yanuar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: Lembaga 

Pengkajian dan Pengalaman Islam, 2006), 29-32. 
18 Ahmad Umar Hasyim, Menjadi Muslim Kaffah (Yogyakarta: 

Mitra Pustaka, 2004), 297. 
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larangan-Nya. Menurut Afif Abd al-

Fattah Tabbarah, makna asal dari 

takwa adalah pemeliharaan diri. 

Muttaqin adalah orang-orang yang 

memelihara diri mereka dari azab 

dan kemarahan Allah di dunia dan di 

akhirat dengan cara berhenti digaris 

batas yang telah ditentukan 

melakukan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya. 

Sedangkan Allah tidak 

memerintahkan kecuali yang baik, 

dan tidak melarang kecuali yang 

memberi mudharat kepada mereka.19  

3) Ridha artinya menerima segala yang 

terjadi dengan senang hati karena 

segala yang terjadi itu merupakan 

kehendak Allah. Menurut Imam Al-

Ghazali, kelebihan ridha Allah 

merupakan manifestasi dari 

keridhaan hamba. Ridha terikat oleh 

nilai penyerahan diri kepada Allah 

yang bergantung pada usaha 

manusia dalam berhubungan dengan 

                                                           
19 Yanuar Ilyas, Kuliah Akhlak., 17-18. 
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Allah agar senantiasa dekat dengan-

Nya. Syaikh Abu Ali Al-Daqqaq 

menyatakan seorang sufi tidak 

merasa terbebani oleh hukum dan 

Qadar oleh Allah swt. Baginya 

adalah suatu kebaikan untuk rela 

atas ketentuan dan qadar ilahi sesuai 

khiṭṭah yang ditetapkan syari’at.20 

4) Khauf  dan raja’ 

Khauf  dan raja’ atau takut dan 

harap adalah sepasang sikap batin 

yang harus dimiliki secara seimbang 

oleh seorang muslim. Khauf adalah 

kegalauan hati membayangkan 

sesuatu yang tidak disukai yang akan 

menimpanya atau membayangkan 

sesuatu yang disukainya. 

Sedangakan raja’ atau harap adalah 

memautkan hati kepada sesuatu 

yang disukai pada masa yang akan 

datang.21   

                                                           
20 Tamami Hag, Psikologi Tasawuf  (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011), 188.  
21 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak., 38. 
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5) Tawakal artinya memotong 

hubungan hati dengan selain Allah. 

Sahl bin Abdullah menggambarkan 

seseorang yang tawakal di hadapan 

Allah adalah seperti orang mati di 

hadapan orang yang 

memandikannya, yang dapat 

membalikkannya kemanapun ia 

mau. Menurutnya tawakal adalah 

terputusnya kecenderungan hati 

kepada selain Allah. Hal ini yang 

dirasakan oleh orang yang tawakal 

adalah kerelaan yang penuh atas 

dasar yang diterimannya. Dan 

selanjutnya ia akan senantiasa 

memiliki harapan atas segala yang 

dikehendaki dan dicita-citakannya.22     

6) Husnuzan berarti berbaik sangka 

atau dengan kata lain tidak cepat 

berburuk sangka sebelum 

perkaranya jelas. Bentuk-bentuk. 

Husnuzan antara lain: Husnuzan 

kepada Allah, Husnuzan kepada 

                                                           
22 Muhammad, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 45-46.   
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orang lain dan kepada diri sendiri. 

Husnudzan kepada Allah hukumnya 

wajib dan kan sangat mendukung 

proses pemantapan jiwa keimanan 

sesorang. Berbaik sangka terhadap 

ketentuan Allah merupakan 

cerminan watak dan karakter 

manusia sebagai hamba Allah. 

Husnuzan kepada sesama, berburuk 

sangka kepada orang lain akan 

mendatangkan fitnah dan 

kekejaman, maka di dalam al-Qur’an 

diibaratkan memakan daging 

saudaranya yang sudah mati. 

Husnuzan terhadap diri sendiri 

sangat penting, karena tidak sedikit 

diantara manusia yang selalu 

berprasangka jelek pada diri sendiri, 

merasa tidak mampu, pesimis dan 

frustasi.23  

7) Zuhud artinya mengarahkan 

keinginan kepada Allah swt, 

menyatakan kemauan kepada-Nya 

                                                           
23 Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Siswa Aqidah 

Akhlak Kelas X (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), 

158-159. 
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sehingga lebih sibuk dengan-Nya 

dari pada kesibukan-kesibukan yang 

lainnya agar Allah memerhatikan 

atau tidak menginginkan sesuatu 

yang bersifat keduniawian. Zuhud 

dibagi menjadi tiga tingkatan. 

Pertama (terendah), yaitu 

menjatuhkan dunia agar terhindar 

dari hukuman akhirat. Kedua, 

menjauhi dunia dengan menimbang 

imbalan di akhirat. Ketiga (tertinggi) 

mengucilkan dunia bukan karena 

takut atau karena berharap, 

melainkan hanya cinta kepada Allah. 

Orang yang berada pada tingkatan 

tertinggi ini akan memandang segala 

sesuatu, kecuali Allah, tidak 

mempunyai arti apa-apa.24      

b.     Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Di antara akhlak kepada diri sendiri 

adalah:  

1) ‘Iffah yaitu memelihara kesucian diri 

dari segala tuduhan, fitnah dan juga 

                                                           
24 Tamami Hag, Psikologi Tasawuf ,. 173. 
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memelihara kehormatan.25 Agar 

terhindar dari hal-hal yang 

diharamkan oleh Allah swt. 

2) Sabar secara bahasa adalah menahan 

diri dari berpeluh kesah, menahan 

lisan dari mengadu, dan menahan 

anggota tubuh dari menampar pipi, 

menyobek baju, dan semacamnya.26 

Dengan sabar manusia dapat 

membuat hatinya tenang, karena 

tidak tergesa-gesa dalam suatu hal, 

apalagi dengan hal-hal yang 

berbahaya. 

3) Syukur merupakan sikap seseorang 

untuk tidak menggunakan nikmat 

yang diberikan oleh Allah Swt. 

dalam melakukan maksiat kepada-

Nya. Syukur juga berarti memuji 

Dzat yang memberi kenikmatan atas 

limpahan kebaikan yang Dia 

anugerahkan. Syukur dilakukan 

dengan hati, lisan, dan anggota 

                                                           
25 Anwar Masy’ari, Akhlak al-Qur’an (Surabaya: Bina Ilmu, 

2007), 95. 
26 Ulya Ali Ubaid, Sabar dan Syukur Gerbang Kebahagiaan di 

Dunia dan di Akhirat (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 9. 
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badan. Bersyukur dengan hati berarti 

meniatkan untuk kebaikan semua 

makhluk. Sedangkan bersyukur 

dengan lisan berarti menunjukkan 

rasa syukur itu kepada Allah dengan 

memujinya sambil mengucapkan 

hamdalah. Para salafushaleh biasa 

saling bertanya kabar dengan 

maksud agar keluar kaata-kata 

syukur kepada Allah, karena orang 

yang bersyukur dianggap sebagai 

orang yang taat, dan orang yang 

menyebabkan keluarnya kata-kata 

syukur juga dianggap sebagai orang 

yang taat.27 

4) Amanah atau jujur adalah sifat 

seseorang yang harus mempunyai 

rasa tanggung jawab terhadap apa 

yang dipikulnya di atas pundaknya. 

Jujur adalah pemberitahuan 

seseorang atas apa-apa yang ia 

yakini kebenarannya.  

5) Qana’ah atau merasa cukup atas 

segala pemberian dari Allah swt. 

                                                           
27 Ibid., 171. 
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Tidak merasa kurang atas nikmat 

yang ada pada dirinya. 

6) Wira’i artinya saleh, menjauhkan 

diri dari perbuatan dosa. Yakni 

meninggalkan segala yang 

didalamnya terdapat keragu-raguan 

antara halal dan haram (Syubhat) 

7) Tasāmuh adalah rasa tenggang rasa 

atau sikap menghargai dan 

menghormati sesama, baik sesama 

muslim maupun dengan non muslim. 

Sikap tasamuh juga berarti sikap 

toleransi yaitu tidak mementingkan 

diri sendiri dan juga memaksakan 

kehendak. Islam mengajarkan bahwa 

sesama muslim tidak bercerai-berai, 

bertengkar dan bermusuhan karena 

saudara muslim adalah saudara.28  

c. Akhlak dalam berkeluarga 

1) Akhlak terhadap orang tua 

a) Mencintai mereka melebihi 

kerabat lainnya 

                                                           
28 Agus Rohmadi, Akidah Akhlak MA/MAK (Klaten: CV Viva 

Pakarindo, tt), 23. 
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b) Merendahkan diri 

kepadakeduanya diiringi 

perasaan kasih sayang 

c) Berkomunikasi dengan orang 

tua dengan khidmat, 

mempergunakan kata-kata 

lemah lembut 

d) Berbuat baik kepada orang tua 

dengan sebaik-baiknya 

e) Mendoakan keselamatan dan 

keampunan kepada mereka 

kendatipun seorang atau 

kedua-duanya telah meninggal 

dunia.29 

2) Kasih sayang dan tanggung jawab 

orang tua terhadap anak 

Anak adalah amanah yang 

harus dipertanggung jawabkan orang 

tua kepada Allah. Anak adalah 

tempat orang tua mencurahkan kasih 

sayangnya. Dan anak juga investasi 

masa depan untuk kepentingan 

orang tua di akhirat kelak. Oleh 

                                                           
29 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Depok, 

PT.RajaGrafindo Persada, 2011), 350. 
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karena itu orang tua harus 

memelihara, membesarkan, 

merawat, menyantuni dan mendidik 

anak-anaknya dengan penuh 

tanggung jawab dan kasih sayang.30  

d. Akhlak bermasyarakat 

1) Bertamu dan menerima tamu 

Dalam kehidupan 

bermasyarakat, kita tidak akan 

pernah terlepas dari kegiatan 

bertamu dan menerima tamu. 

Adakalanya kita yang datang 

mengunjungi dan lain waktu kita 

dikunjungi. Supaya kegiatan 

kunjung mengunjungi tersebut 

berdampak positif bagi kedua belah 

pihak.31 

2) Hubungan baik dengan masyarakat 

Hubungan baik dengan 

masyarakat diperlukan, karena tidak 

ada seorangpun yang dapat hidup 

tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula 

hidup bermasyarakat sudah 

                                                           
30 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 172. 
31 Ibid.,195. 
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merupakan fitrah manusia. Pada 

dasarnya, tidak ada bedanya antara 

cara pergaulan masyarakat sesama 

muslim dengan non muslim. Kalau 

ada perbedaan hanya terbatas dalam 

beberapa hal yang bersifat ritual 

keagamaan.32  

5. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Menurut Mustafa Zahri, tujuan pendidikan 

akhlak adalah untuk membersihkan kalbu dari 

kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah 

sehingga hati menjadi suci bersih, bagaikan 

cermin yang dapat menerima cahaya Tuhan.33  

Sedangkan tujuan pendidikan akhlak yang 

dirumuskan Ibnu Maskawih adalah terwujudnya 

sikap batin yang mampu mendorong secara 

spontan untuk melahirkan semua perbuatan 

bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan 

dan memperoleh kebahagiaan sempurna34  

Pada dasarnya, pendidikan akhlak 

berusaha untuk: Pertama, meluruskan naluri dan 

                                                           
32 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 205. 
33 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 

14. 
34 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawih 

(Yogyakarta: Belukar, 2004), 116. 
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kecenderungan fitrah seseorang yang 

membahayakan masyarakat. Kedua, membentuk 

rasa kasih sayang mendalam, yang akan 

menjadikan seseorang merasa terikat untuk 

melakukan amal baik dan menjauhi perbuatan 

jelek.  

B. Ruang Lingkup Materi Akhlak di MA 

Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk 

menerapkan dan menghiasi diri akhlak terpuji 

(mahmudah) dan menjauhi serta menghindari diri dari 

akhlak tercela (mazmumah) dalam kehidupan sehari-

hari. Pertama, aspek akhlak terpuji meliputi: 

pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpuji dan 

tercela, metode penigkatan kualitas akhlak; macam-

macam akhlak terpuji seperti husnudzan, taubat, 

akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan 

menerima tamu, adil, ridha, amal saleh, persatuan dan 

kerukunan, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja; 

serta pengenalan tentang tasawuf. Kedua, aspek 

akhlak tercela meliputi Riya’, aniaya dan diskriminasi, 

perbuatan dosa besar (seperti mabuk-mabukan, 

berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi narkoba), isrof, 

tabzīr, dan fitnah. Ketiga, aspek adab meliputi: adab 

kepada orang tua dan guru, adab membesuk orang 

sakit, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu 

dan menerima tamu, melakukan takziyah, adab 
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bergaul dengan orang sebaya, yang lebih tua yang 

lebih muda dan lawan jenis, adab membaca Al-Qur’an 

dan berdoa.35 

1. Materi akhlak di MA 

a. Materi akhlak kelas X 

1) Nilai akhlak terpuji (hikmah, ‘iffah, 

syajā’ah dan ‘adl). 

a) Hikmah, secara bahasa al-hikmah 

berarti: kebijaksanaan, pendapat atau 

pikiran yang bagus, pengetahuan, 

filsafat, kenabian, keadilan, 

peribahasa (kata-kata bijak), dan al-

Qur'an. Menurut Al-Maraghi dalam 

kitab Tafsirnya, menjelaskan al-

Hikmah sebagai perkataan yang 

tepat lagi tegas yang diikuti dengan 

dalil-dalil yang dapat menyingkap 

kebenaran. Sedangkan menurut Toha 

Jahja Omar; hikmah adalah 

bijaksana, artinya meletakkan 

sesuatu pada tempatnya, dan kitalah 

yang harus berpikir, berusaha, 

menyusun, mengatur cara-cara 

                                                           
35KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah 

2013 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, 65. 
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dengan menyesuaikan kepada 

keadaan dan zaman, asal tidak 

bertentangan dengan hal-hal yang 

dilarang oleh Allah sebagaimana 

dalam ketentuan hukum-Nya..36 

b) ‘‘Iffah, Secara etimologis, ‘‘iffah 

adalah bentuk masdar dari affa-

ya’iffu-‘‘iffah yang berarti 

menjauhkan diri dari hal-hal yang 

tidak baik, ‘iffah juga berarti 

kesucian tubuh. Secara terminologis, 

‘iffah adalah memelihara 

kehormatan diri dari segala hal yang 

akan merendahkan, merusak dan 

menjatuhkannya. ‘iffah (al-’iffah) 

juga dapat dimaknai sebagai usaha 

untuk memelihara kesucian diri (al-

’iffah) adalah menjaga diri dari 

segala tuduhan, fitnah, dan 

memelihara kehormatan.  

c) Syajā’ah, secara etimologi kata al-

syajā’ah berarti berani, antonimnya 

dari kata al-jabn yang berarti 

                                                           
36 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 49-50. 
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pengecut. Kata ini digunakan untuk 

menggambarkan kesabaran di medan 

perang. Sisi positif dari sikap berani 

yaitu mendorong seorang muslim 

untuk melakukan pekerjaan berat 

dan mengandung resiko dalam 

rangka membela kehormatannya. 

Tetapi sikap ini bila tidak digunakan 

sebagaimana mestinya 

menjerumuskan seorang muslim 

kepada kehinaan. Syajā’ah dalam 

kamus bahasa Arab artinya 

keberanian atau keperwiraan, yaitu 

seseorang yang dapat bersabar 

terhadap sesuatu jika dalam jiwanya 

ada keberanian menerima musibah 

atau keberanian dalam mengerjakan 

sesuatu. Pada diri seorang pengecut 

sukar didapatkan sikap sabar dan 

berani. Selain itu syajā’ah (berani) 

bukanlah sematamata berani 

berkelahi di medan laga, melainkan 

suatu sikap mental seseorang, dapat 

menguasai jiwanya dan berbuat 

menurut semestinya. 
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d) ‘Adl, yaitu adil, juga berarti tidak 

berat sebelah, tidak memihak, atau 

menyamakan yang satu dengan yang 

lain. Berlaku adil adalah 

memperlakukan hak dan kewajiban 

secara seimbang, tidak memihak, 

dan tidak merugikan pihak mana 

pun. Adil dapat berarti tidak berat 

sebelah serta berarti sepatutnya, 

tidak sewenang-wenang. 

2) Akhlak tercela (hubbu dunyā, hasad, 

takabur/ujub, riya’).37 

a) Hubbu dunyā berarti cinta dunia, 

yaitu menganggap harta benda 

adalah segalanya. Penyakit Hubbu 

dunyā (cinta pada dunia) berawal 

dari penyakit iman, yang berakar 

pada persepsi yang salah bahwa 

dunia ini adalah tujuan akhir 

kehidupan, sehingga akhirat 

dilupakan. Akhirnya, jabatan dan 

harta dipandang sebagai tujuan, 

bukan sebagai alat untuk meraih 

keridhaan Allah Swt. 

                                                           
37 Ibid., 67. 
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b) Hasad berarti dengki, maksudnya 

suatu sikap atau perbuatan yang 

mencerminkan rasa marah, tidak 

suka karena rasa iri. Orang yang 

hasut menginginkan kenikmatan 

yang diperoleh orang lain dan 

berharap supaya berpindah 

kepadanya. Ia juga tidak suka jika 

ada orang lain yang menyamainya 

baik dalam hal prestasi maupun 

materi.  

c) ‘Ujub yaitu suatu sikap 

membanggakan diri, dengan 

memberikan satu penghargaan yang 

terlalu berlebihan kepada 

kemampuan diri. Sikap ini tercermin 

pada rasa tinggi diri (superiority 

complex) dalam bidang keilmuan, 

amal perbuatan ataupun 

kesempurnaan moral. Dan disaat ia 

menampakkan kelebihanya pada 

orang lain dengan sombong, maka ia 

telah terjangkit penyakit Takabur. 

Oleh karena itu, sikap ‘ujub dan 

takabur memiliki keterkaitan satu 



53 

 

 

 

sama lain. Dan sikap takabur adalah 

sifatnya Iblis. 

d) Riya’ adalah mengerjakan suatu 

perbuatan atau ibadah untuk 

mendapatkan pujian dari orang lain, 

bukan karena Allah semata. Orang 

riya’ tidak ikhlas dalam beramal, ia 

senantiasa pamer dan cari perhatian 

supaya mendapat pujian, sanjungan 

dan pengakuan. 

3) Makna syukur, qana‘ah, ridha, dan 

sabar.38 

a) Syukur berarti berterima kasih 

kepada kepada Allah Swt. 

Sedangkan dalam Kamus Bahasa 

Indonesia berarti ucapan dari 

perasaan senang, bahagia, 

melegakan ketika mengalami suatu 

kejadian yang baik. Secara istilah, 

Syukur merupakan suatu tindakan, 

ucapan, perasaan senang, bahagia, 

lega atas nikmat yang telah 

dirasakan, didapatkan, dari Allah 

Swt.  

                                                           
38 Ibid., 84 
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b) Qana’ah adalah sikap rela menerima 

dan merasa cukup dengan apa yang 

dimiliki serta menjauhkan diri dari 

sifat tidak puas dan merasa kurang. 

Akan tetapi, qana’ah bukan berarti 

hidup santai, malas bekerja tidak 

kreatif, statis dan tidak mau 

menerima perubahan. Sebaliknya 

qana’ah justru berfungsi sebagai 

dinamisator yang mendorong 

manusia untuk giat bekerja dalam 

mencapai kesejahteraan hidup. 

c) Sabar adalah menerima segala 

sesuatu yang terjadi dengan senang 

hati.  

d) Orang yang ridha menyadari bahwa 

segala sesuatu yang terjadi itu 

merupakan kehendak Allah Swt. 

4) Akhlak mahmudah39 

a) Husnudzan berarti berbaik sangka 

atau kata lain tidak cepat-cepat 

berburuk sangka sebelum 

perkaranya menjadi jelas. Dalam 

kehidupan sehari-hari manusia akan 

                                                           
39 Ibid., 158. 
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berinteraksi dengan sesamanya 

dalam suatu pergaulan. Hal itu 

disebabkan manusia adalah makhluk 

sosial yang saling membutuhkan 

suatu pergaulan yang harmonis perlu 

dipupuk sikap berbaik sangka antara 

sesama manusia. 

b) Secara bahasa raja’ berasal dari kata 

raja’, yang berarti mengharap dan 

pengharapan. Apabila dikatakan 

raja’ahu maka artinya ammalahu: 

dia mengharapkannya. Jika dirunut 

dari makna bahasa, maka asal makna 

raja’ adalah menginginkan atau 

menantikan sesuatu yang disenangi. 

Menginginkan kebaikan yang ada di 

sisi Allah berupa keutamaan, ihsan 

dan kebaikan dunia akhirat. Raja’ 

adalah sikap mengharap rida, 

rahmat, dan pertolongan Allah Swt. 

serta yakin hal itu dapat diraih. 

b. Materi akhlak kelas XI 

1) Akhlak Terpuji40 

                                                           
40 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2015), 41. 
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a)  Syukur menurut bahasa adalah 

merupakan pujian bagi orang yang 

memberikan kebaikan, atas 

kebaikannya tersebut. Seperti 

mengucapkan hamdalah setelah 

menikmati sesuatu, atau 

mengucapkan terima kasih kepada 

orang yang memberi sesuatu. Secara 

bahasa perbuatan seperti ini disebut 

syukur. Sedangkan pengertian 

bersyukur dalam agama adalah 

mempergunakan nikmat sesuai 

dengan maksud diberikannya nikmat 

itu oleh pemberinya. Pemberi semua 

nikmat adalah Allah SWT. 

b) Dermawan secara bahasa merupakan 

terjemahan bahasa arab dari kata 

sakhā’. Sakhā’/dermawan 

merupakan sikap tengah antara boros 

dan kikir. Menahan harta pada 

situasi yang semestinya harus 

memberi namanya kikir. Sedang 

memberi harta dalam situasi yang 

semestinya harus ditahan adalah 

boros. Nah dermawan adalah 

memberikan harta dengan senang 
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hati dalam kondisi memang wajib 

memberi, sesuai kepantasannya 

dengan tanpa mengharap imbalan 

dari yang diberi. 

c) Tawakal, Secara bahasa tawakal atau 

tawakkul (bahasa arab) berasal dari 

kata kerja tawakala, artinya 

bersandar atau berserah diri. 

Seseorang disebut berserah jika ia 

merasa tenang kepada yang diserahi, 

percaya, dan tidak curiga serta tidak 

meyakini bahwa orang yang diserahi 

mampu dan tidak sembrono terhadap 

apa yang diserahkan. Demikian juga 

terhadap Allah. Tawakal kepada 

Allah SWT. berarti kondisi dalam 

diri yang mendorong untuk 

menyandarkan/ menyerahkan urusan 

kepada Allah SWT. 

d) Ikhlas menurut bahasa berarti murni, 

tidak bercampur dengan yang lain. 

Dalam konteks ini ikhlas berarti 

amal yang hanya karena Allah 

SWT., tidak bercampur dengan 

dorongan pujian, harta, hal 

kesenangan duniawi lainnya. 
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Pengertian ikhlas menurut istilah 

adalah, menghendaki keridhaan 

Allah dalam suatu amal, 

membersihkannya dari segala 

kesenangan individu maupun 

duniawi. Tidak ada yang melatar 

belakangi suatu amal, kecuali karena 

Allah dan demi hari akhirat. 

2) Akhlak Tercela 

a) Secara bahasa serakah berarti selalu 

hendak memiliki lebih dari yang 

dimiliki. Sedangkan menurut istilah 

serakah adalah suatu perbuatan 

seseorang tidak pernah merasa 

cukup dengan apa yang dimiliki, 

sehingga terdorong menghalalkan 

segala cara untuk menambah apa 

yang dimilikinya. Orang serakah 

tidak pernah merasa cukup dengan 

apa yang dimilikinya. Dia selalu 

merasa kurang. Meskipun dia 

mempunyai uang, kedudukan, dan 

banyak kelebihan yang dimiliki, dia 

tetap merasa kurang. 



59 

 

 

 

b) Ṭamak adalah mengharapkan apa 

yang dipunyai orang lain dengan 

tanpa hak. Orang tamak selalu 

mengharap pemberian orang lain, 

dengan tanpa alasan. Jika mengharap 

sesuatu dari orang lain karena ada 

alasan yang benar, misalnya 

mengharap upah dari transaksi sewa, 

jasa, jual beli dan sebagainya maka 

bukan termasuk sikap tamak. 

c) Bakhil menurut terjemah dari bahasa 

arab bukhl yang secara bahasa 

berarti menahan sesuatu. Sedangkan 

menurut istilah bakhil adalah 

perbuatan seseorang menahan/tidak 

memberikan sesuatu yang 

semestinya wajib diberikan kepada 

orang lain, baik wajib secara agama 

maupun wajib secara kepatutan 

menurut adat. 

d) Israf adalah 

membelanjakan/memberikan sesuatu 

untuk hal yang tidak selayaknya 

sebagai tambahan atas apa yang 

selayaknya. Israf juga dapat 

diartikan berlebihan dalam suatu hal. 
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e) Tabżīr adalah membelanjakan harta 

tidak sesuai dengan hak 

(peruntukan) harta tersebut atau 

tidak layak menurut ketentuan 

syariat. Dengan demikian semua 

bentuk penggunaan harta untuk 

perbuatan haram atau makruh 

menurut syariat adalah perbuatan 

tabżīr. 

c. Materi akhlak kelas XII 

1) Akhlak terpuji41 

a) Secara istilah amal shalih adalah 

perbuatan bersungguh-sungguh 

dalam menjalankan ibadah atau 

menunaikan kewajiban agama yang 

dilakukan dalam bentuk berbuat 

kebaikan terhadap masyarakat atau 

sesama manusia. Dengan amal 

shalih, menjadikan manusia dekat 

dengan Tuhannya. 

b) Toleransi, dalam kamus bahasa 

Indonesia toleransi berarti 

kelapangan dada dalam arti suka 

                                                           
41 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2016), 28. 
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rukun kepada siapapun, membiarkan 

orang berpendapat atau berpendirian 

lain. Sikap toleransi ini dapat di 

terapkan dalam berbagai bidang baik 

sosial maupun keagamaan. Hanya 

saja pembicaraan kita ini akan lebih 

fokus pada masalah agama. 

2) Perilaku tercela 

a) Nifāq berasal dari kata nafiqa yang 

berarti lubang tempat keluarnya 

hewan sejenis tikus dari sarangnya. 

Ada yang berpendapat ia berasal dari 

kata nafaq yaitu lobang tempat 

bersembunyi. Nifāq secara bahasa 

berarti ketidaksamaan antara lahir 

dan batin. Menurut Ibnu Rajab nifak 

secara bahasa bersinonim dengan 

kata mencela, berbuat makar dan 

menampakkan kebaikan serta 

menyembunyikan kejahatan. Orang 

yang melakukan perbuatan nifak 

disebut dengan munafik. 

b) Ghadab secara etimologi berarti 

marah. Marah dalam pengertian 

ghadab bersifat negatif. Dalam 
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kamus bahasa Indonesia marah 

berarti merasa atau perasaan tidak 

senang dan panas karena dihina atau 

diperlakukan kurang baik dan lain 

sebagainya. Marah secara umum 

mengakibatkan terganggunya 

aktualisasi diri di dalam kehidupan 

dan marah merupakan penyakit jiwa 

yang ada di dalam diri manusia. 

2. Tujuan materi akhlak di MA 

a. Mewujudkan manusia indonesia yang 

berakhlak mulia dan menghindari akhlak 

tercela dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam kehidupan individu maupun sosial. 

b. meningkatkan kemampuan pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik 

tentang tasawuf sehingga menjadi muslim 

yang penuh tanggungjawab dan bijaksana 

dalam kehidupan pribadi, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara.42 

                                                           
42KMA Nomor 165 Tahun 2014., 66. 
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BAB III 

NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM 

KISAH SYAIKH ABDUL QĀDIR AL-JĪLĀNȲ  

DALAM  KITAB AL-NŪR AL-BURHĀNĪ 

KARYA SYAIKH MUSLIH ABDURRAHMĀN 

AL-MARĀQĪ  

 

A. Biografi Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī 

Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī adalah 

ulama’ ‘allamah yang pernah mengasuh pondok 

pesantren Futuhiyyah Mranggen sejak tahun 1936-

1981 Masehi. Beliau sangat berjasa dalam 

mengembangkan dan membesarkan pondok pesantren 

Futuhiyyah Mranggen berkat rahmat Allah Swt hingga 

dapat melahirkan banyak Kyai. Beliau berjasa pula 

dalam menyebarkan ṭhoriqoh Qodiriyyah wa 

Naqsyabandiyyah di Jawa/Indonesia, hingga 

melahirkan banyak Kyai dan guru mursyid ṭhoriqoh 

tersebut. Disamping berjasa sebagai salah seorang 

pendiri dan salah seorang Ro’is Jam’iyyah Ahliṭ 

Ṭoriqoh Al-Mu’tabaroh di Indonesia yang di kenal 

sekarang dengan jam’iyyah ahliṭ Ṭoriqoh Nahdiyyah 

itu beliau juga ikut aktif mengembangkan dan 

membesarkan.1 

                                                           
1http://zulfanioey.blogspot.com/2011/07/syeikh-kh-muslih-

abdurrahman.html/diakses 15/02/19 pukul: 13.30.  

http://zulfanioey.blogspot.com/2011/07/syeikh-kh-muslih-abdurrahman.html/diakses%2015/02/19
http://zulfanioey.blogspot.com/2011/07/syeikh-kh-muslih-abdurrahman.html/diakses%2015/02/19


64 

 

 

 

1. Silsilah Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī 

Dari Ayah, Muslih bin Abdurrohman bin 

Qosidil Haq bin Raden Oyong Abdulloh 

Muhajir bin Dipo Kusumo bin Pangeran Wiryo 

Kusumo/Pangeran Sedo Krapyak bin Pangeran 

Sujatmiko atau Wijil II/Notonegoro II bin 

Pangeran Agung atau Noto Projo bin Pangeran 

Sabrang bin Pangeran Ketib bin Pangeran Hadi 

bin Sunan Kalijaga, hingga Ronggolawe adipati 

Tuban I atau Syeikh Al-Jali/Syeikh Al-Khowaji, 

yang berasal dari Baghdad keturunan Saayyidina 

Abbas ra paman Rasulullah Saw. 

Dari Ibu, Muslih bin Shofiyyah binti Abu 

Mi’roj wa Binti Shodiroh hingga bersambung 

pada ratu Kalinyamat binti Trenggono Sultan 

Bintoro Demak II bin Sultan Bintoro I/R. Fatah 

bin Raden Kertowijoyo/Darmokusumo 

Brawijaya I Raja Majapahit.2 

2. Pendidikan Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī 

Pendidikan Syaikh Muslih Abdurrahmān 

Al-Marāqī, diperoleh dari belajar pada orang tua 

sendiri, yaitu Syeikh KH Abdurrahman bin 

Qosidil Haq. Tidak hanya itu, beliau juga belajar 

                                                           
2Ibid.,  
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di pondok pesantren termasuk madrasahnya 

Syeikh KH Ibrohim Yahya Brumbung 

Mranggen, disamping belajar pula saat pergi 

Haji bersama beliau. Dan juga tempat belajar 

ataupun mengajar beliau yang lain adalah:  a) 

Belajar di pondok pesantren Mangkang Kulon. 

b) Belajar di pondok pesantren Sarang Rembang 

milik Syeikh KH Zuber dan Syeikh Imam, disini 

beliau sambil belajar/santri kalong kepada 

Syeikh KH Maksum, Lasem Rembang. c) 

Belajar-mengajar di pondok pesantren Termas 

Pacitan. d) Belajar ilmu thoriqoh dan bai’at 

mursyid di banten yaitu Syeikh Abdul Latif Al- 

Bantani. e) Belajar kepada Syeikh Yasin Al-

Fadani Al- Makky di Mekah. f) Belajar ilmu 

Ekonomi dan dagang. g) Belajar ilmu 

kemiliteran. 

Pada pertengahan bulan Ramadhan 1401H/1981 

M, sebagaimana cita-citanya sejak lama, Syaikh 

Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī wafat di tanah suci 

Makkah ketika menunaikan ibadah umrah. Jenazahnya 

dimakamkan di Ma’la bersama ribuan orang yang 

telah wafat di bumi al-Haramain tersebut.3  

                                                           
3 Ibid., 
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B. Nilai Pendidikan Akhlak dalam kisah Syaikh Abdul 

Qādir Al-Jīlānȳ dalam Kitab Al-Nūr Al-Burhānī Karya 

Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī 

1. ‘Iffah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dapat 

mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu 

syaithoniyah yang menyesatkan, beliau juga  

meninggalkan hal-hal yang menjadi 

kesenangannya dan hal-hal yang mubah 

meskipun diperbolehkan oleh Allah. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam kutipan sebagai 

berikut: 

 

نايَّةا,  ْلعاَنا يَةا الرَِّبَّ ْ َوَلَْ يَ َزْل َمْلُحْوظًا ِبا َعاراًجا ِفا
لْا  َمَعاراجا الَكَماََلتا ِباامَّتاها األَبايَّةا, ًذانَ ْفَسُه ِبا د ا اخا

ْجتاَهاد , ََنباًذا لاَمْأُلْوفا ُمَشم ارًا َعْن َساعادااَْلا
ْسَعادا.4  ْسَعافا َواإلا  اَلا

 

Dan tidak henti-hentinya terpelihara dari inayah 

Allah, sehingga derajat kewaliannya terus naik 

ketingkat kesempurnaan, karena cita-citanya 

                                                           
4Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-Burhānī (Semarang: Karya 

Toha Putra, 2010),  24. 
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yang luhur beliau dapat mengalahkan sifat yang 

tercela dan nafsu syaithoniyah yang 

menyesatkan, beliau juga bergegas 

meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya 

dan hal-hal yang mubah.5 

 

Selain itu  Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ 

juga selalu berusaha untuk meninggalkan 

syahwat dalam hal makanan, seperti yang ada 

pada kutipan di bawah ini: 

 

َها طََعاًما, فَ َلقاَيُه ااْنَساٌن  ًة َلَْ ََيُْكْل فاي ْ َوبَقاى ُمدَّ
َها  َفَأْعطَاُه ُصرََّة َدرَاهاَم ااْكرَاًما, َفَأَخَذ بابَ ْعضا
ْيًدا َوَخباْيًصا, َوَجَلَس لاَيْأُكَل َوااًذا با  رُق َْعةا ُخب ْزًا َسَا

َا ُجعاَلتا الَشَهَواُت لاُضَعَفاءا  َها:ااَّنَّ َمْكتُ ْوٍب فاي ْ
, َواَمَّا  َاَعلى الطَّعاتا نُ ْوا ِبا عاَباداى لاَيْسَتعاي ْ

األَْقواََيُء َفَماََلٌُم الشََّهَواُت, َفََتََك اأَلْكَل َوَأَخَذ 
لَ  ةا املاْنداْيَل َوتَ َرَك َماَكاَن فاْيها َوتَ َوجََّه ِفا القاب ْ

                                                           
5Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir Al 

Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelasan dan Terjemahnya 

(Ponorogo: Al-Barokah Press, 2018),  30 
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َوَصلَّى رَْكَعتَ ْيناواْنْصَرَف, َوَفهاَم اَنَُّه ََمُْفْوًظ 
 َوُمْعَتًًن باها وَعَرَف.6 

 

Pernah berhari-hari Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ tidak makan apapun, tiba-tiba dijumpai 

seorang yang kemudian memberinya sebuah 

kantong yang berisi penuh dengan uang dirham 

sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian 

diambilnya sebagian untuk membeli tepung, 

jenang dari kurma dan samin, dan duduklah 

beliau untuk menikmati makanan tersebut. 

Dengan tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh 

degan tulisannya berbunyi: Syahwat itu 

dijadikan untuk hamba-hamba-Ku yang lemah, 

sebagai perantara untuk melaksanakan taat 

kepada Allah, sesungguhnya hamba-hamba-Ku 

yang kuat, tentu tidak mempunyai syahwat 

apapun. Seketika itu beluai meninggalkan 

makanan, mengambil sapu tangan untuk 

membungkusnya dan meninggalkannya lalu 

menghadap kiblat sholat dua rakaat, yang 

kemudian meninggakkan tempat itu. Atas 

                                                           
6 Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-Burhānī., 26-27. 
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kejadian itu beliau sadar, bahwa dirinya dijaga 

oleh Allah dan selalu dalam pertolongan-Nya.7 

 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ juga 

mengatakan untuk berhati-hati dalam berbicara, 

agar tidak menyakiti orang lain. Dengan hal 

tersebut dapat membuat manusia menerapkan 

sikap ‘iffah pada kehidupan sehari-hari. 

 

وََكاَن يَ ُقْوُل: اَيَُّكْم اَْن ُتُاب ُّْوا َاَحًدااَْوَتْكَرُهْوُه 
بَ ْعَد َعْرضا اَف ْ  َعالاه َعَلى الكاَتابا َوالسُّنَّةا, َكْي ااَلَّ

َْلَوى.8 َغُضْوُه ِبا َْلَوى َوتَ ب ْ  ََل ُتُاب ُّْوُه ِبا
Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ berkata: Berhati-

hatilah kamu. Jangan sampai menyakiti 

seseorang atau membencinya, kecuali sudah 

memperhatikan perbuatannya dengan 

berdasarkan Al-Qur’an dan sunah nabi, agar 

                                                           
7Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir Al 

Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelasan dan Terjemahnya., 

30-31. 
8 Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-Burhānī., 54-55. 
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kamu senang, benci tidak sekedar menuruti 

hawa nafsu.9  

2. Sabar 

Kesabaran Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ 

begitu besar, beliau berpakaian jubah dari bulu, 

kepalanya ditutupi dari sobekan kain, bahkan 

jarang tidur dan minum. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut:  

ْي  ه ُخَريْ َقٌة ََيْشا وََكاَن لاَباُسه ُجبََّة ُصوٍف وَعلى رَْأسا
ْي  َحافاًيا ِفا الَشْوكا َواْلَوْعرا,لاَعَدما واْجَداناه نَ ْعًًل ََيْشا

َها َويَ ْقَتاُت ََثَرَاأْلَْشَجارا َوُقَماَمَة اْلبَ ْقلا الَتُّْ  مى فاي ْ
ْيشا ماْن َشاطاىءا الن َّْهرا,َوََليَ َناُم َغالاًبا  َوَوَرَق اَلشا

َهاطََعاًما.10 ًة َلَْ ََيُْكْل فاي ْ  َوََلَيْشَرُب اْلَماَء َوبَقاَي ُمدَّ
 

Pakaian yang dipakai jubah dari bulu, kepalanya 

ditutupi dari sobekan kain, berjalan tanpa sandal 

melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah 

terjal,yang demikian itu karena beliau tidak 

menemukan sandal, makannya buah-buahan 

                                                           
9 Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir Al 

Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelasan dan Terjemahnya., 39. 
10Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-Burhānī., 25-26. 
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yang masih dipohon, sayur yang sudah dibuang, 

daun-daun rerumputan yang ditepi sungai 

bahkan lebih banyak tidak tidur dan tidak 

minum.11 

 

Selain itu Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ 

juga sangat sabar ketika menghadapi siapapun. 

Hal tersebut terbukti dalam kutipan sebagai 

berikut: 

ْيتاها  ُ َعْنُه َمَع َجًَلَلةا َقْدراها َوبُ ْعدا صا َي اّلل  وََكاَن َرضا
 َويُ ْفلاى ََلُْم ثاَياَِبُمْ َوُعُلو اذاْكراها يُ َعظ اُم اْلُفَقرَاَء َوُُيَالاُسُهْم 

12 
 

Syekh (Abdul Qodir Al-Jailani) Ra yang 

mempunyai derajat tinggi, namanya harum 

tersebar kemana-mana,beliau menghormati fakir 

miskin, menemani duduk, membersihkan sendiri 

kutu-kutu yang ada dipakaiannya.13 

 

                                                           
11Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir Al 

Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelasan dan Terjemahnya., 30. 
12 Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-Burhānī., 49-50. 
13Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir Al 

Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelasan dan Terjemahnya., 38.  
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Kutipan yang lain, Syaikh Abdul Qādir 

Al-Jīlānȳ mengatakan untuk selalu bersabar 

ketika menghadapi musibah apapun. 

 

وََكَاَن يَ ُقُل: ََلََتََْتْ َجْلَب الن َّْعَماءا َوََل َدْفَع 
ْلقاْسَمةا  َلٌة االَْيَك ِبا البَ ْلَوى, فَاانَّ الن َّْعَماَء َواصا

تَ َها اَْم ََل, َوال بَ ْلَوى حالٌَّةباَك َوااْن ااْسَتْجَلب ْ
َكراْهتَ َها, َفَسل اْم ّلل ا ِفا الُكل ا يَ ْفَعُل َماَيَشاُء, فَإاْن 

لذ اْكرا َوالشُّْكر,  َجاَءْتَك الن َّْعَماءُ  فَاْشَتغاْل ِبا
لصَّْْبا واْلُمَوافَ َقةا,  َوَجاَءْتَك البَ ْلَوى فَاْسَتغاْل ِبا

ر اَضا والت ََّلذُُّذ, َوااْن ُكْنَت اَْعَلى ماْن َذلاَك َفال
َا  ْؤماَن لاتُ ْهلاَكُه, َوااَّنَّ

ُ
َواْعَلُمْوا اَنَّ الَبلايََّت َلَْ ّت ْتا امل

14.َ  اَتَ ْتَه لاَتْخَتْبا
 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ juga berkata: 

“jika terkena cobaan, jangan menginginkan 

mendapatkan kenikmatan dan menghindar dari 

cobaan, karena suatu kenikmaatan pasti juga 

                                                           
14 Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-Burhānī., 51-53. 
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kepadamu sesuai ketentuan Allah, diharapkan 

maupun tidak pasti akan menimpanya, maka 

berserah dirilah kepada Allah yang mengatur 

segala urusan sesuai dengan kehendak-Nya. Bila 

kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkan 

dirimu dengan mengingat Allah dan banyak 

bersyukur. Bila cobaan yang menimpa, maka 

sibukkan dirimu dengan kesabaran dan 

kesadaran bila ingin mendapat tempat yang 

tertinggi di sisi Allah, maka harus ridha dan 

menikmatinya (sebagai kehendak Allah). Maka 

ketahuilah bahwa cobaan yang menimpa orang 

mukmin bukan sebagai malapetaka, tetapi 

datang untuk menguji iman.15   

 

3. Ikhlas  

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ mempunyai 

rasa ikhlas, itu terbukti ketika beliau berjuang 

dijalan Allah, tidak memikirkan upah dari 

mengajar dan waktu beliau yang digunakan 

untuk mengajar kepada murid-muridnya.  

 

                                                           
15 Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir 

Al Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelasan dan Terjemahnya., 

39. 
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ُ َعْنُه يَ ْقرَأُ ِفا َثًَلثََة َعَشَر  َي اّلل  وََكاَن َرضا
ْْيَ والَداْيَث َواخلاًَلَف واأُلُصْوَل  عاْلًما:الت َّْفسا

ْ َعل ى َوالنَّْحَو َوالقارَاَءَة َوَغْْيَ ذلاَك, وََكاَن يُ ْفِتا
َبلا  َماما َاْْحََدْبنا َحن ْ َماما الشَّافاعاي ا َواَلا َمْذَهبا اَلا
بُ ْوَن  ُهَما وََكاَن ُعَلَماُء العارَاقا يَ تَ َعجَّ ُ َعن ْ َي اّلل  َرضا

َواُه, َويَ ُقْوُلْوَن: ُسْبَحاَن َمْن اَْعطَاُه.16  ماْن فَ ت ْ
 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ tiap-tiap hari 

mengajarkan tiga belas ilmunya yaitu: Tafsir Al-

Qur’an, Hadits, Ilmu Khilāf, Ilmu Ushūl yakni 

Ushūl Kalam/Ushūl Fiqih, Ilmu Nahwu, Ilmu 

Qiro’ah/Tajwid, Ilmu Huruf, Ilmu 

Arudl/Qowaafi, Ilmu Ma’ani, Ilmu Badi’, Ilmu 

Bayān, Ilmu Manthiq, dan Ilmu 

Tasawuf/Thoriqoh.  Beliau memberi fatwa 

mengikuti madzhab Imam Syafi’i dan Imam 

Hambali Ra. Ulama Iraq kagum atas fatwa 

beliau, sehingga terlontar ucapan dari mereka 

                                                           
16 Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-Burhānī., 34-37 
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Maha Suci Allah yang memberikan kepadanya 

ilmu yang begitu luas.17  

 

Selain itu Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ 

juga ikhlas ketika menolong kepada siapapun, 

meskipun pada seorang raja. Beliau tidak 

mengharapkan imbalan ketika menolong. 

 

ُ َعْنُه ََل يُ َعظ اُم اأَلْغناَياَء َوََل يَ ُقْوُم  َي اّلل  وََكاَن َرضا
ْوَلةا, وََكاَن َكثاْيًْ  ََحٍد ماَن اأْلَُمرَاءا وََلاَرَْكانا الدَّ ا ألا

ًداَله َوُهَو َجالاٌس فَ َيْدُخُل  يَرى َفَة قَاصا اخْلَلاي ْ
َفةا بَ ْعَد ُوُصْولاه ااْعزَاًز  َخْلَوًة, ُُثَّ ََيْرُُج َعَلى اخلَلاي ْ

َفةا, َوَما َوَقَف  الاطَراْيقا  الُفَقرَاء َولاَئًلَّ يَ ُقْوَم لاْلَخلاي ْ
ماَن  باَبابا َوزاْيٍر َوََلُسْلطَاٍن وََل قَباَل َهدايَةً 

َفةا َقطٌّ, َحّت  َعتَ َبه َعلى َعَدما قَ بُ ْولاها  اخْلَلاي ْ
 َهدي ََّته,18 

 

                                                           
17Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir Al 

Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelasan dan Terjemahnya., 33. 
18 Muslih Abdurrahman,  Al-Nūr al-Burhānī., 47-48. 
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Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ tidak mau 

mengagung-agungkan orang kaya dan berdiri 

karena kedatangannya seorang raja dan tidak 

juga orang-orang yang mempunyai kedudukan. 

Seringkali raja bermaksud berkunjung kepada 

Syekh, padahal beliau sedang duduk-duduk 

kemudian ditinggalkan masuk ke kamar 

pribadinya. Kemudian baru keluar lagi untuk 

menemui setelah raja itu duduk. Hal ini 

dilalukan karena memuliakan perilaku ahli 

tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan 

dan harta serta tidak berdiri hanya sekedar 

kedatangan raja. Lagian beliau tidak mau berdiri 

di depan pintu-pintu raja atau menteri dan juga 

tidak mau menerima hadiah dari raja sehingga 

sehingga raja itu mencemoohnya atas tidak 

diterimanya pemberian itu.19     

 

                                                           
19 Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir 

Al Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelaan dan 

Terjemahnya.,39. 
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BAB IV 

RELEVANSI NILAI PENDIDIKAN AKHLAK 

DALAM KISAH SYAIKH ABDUL QĀDIR  

AL-JĪLĀNȲ DALAM KITAB AL-NŪR  

AL-BURHĀNĪ KARYA SYAIKH MUSLIH 

ABDURRAHMĀN AL-MARĀQĪ DENGAN 

MATERI AKHLAK DI MA 

 

A. Relevansi Nilai Pendidikan Akhlak ‘Iffah dalam Kisah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam Kitab Al-Nūr Al-

Burhānī dengan Materi Akhlak di MA 

Setelah membaca dan memahami nilai 

pendidikan akhlak dalam kisah Syaikh Abdul Qādir 

Al-Jīlānȳ yang ada pada kitab Al-Nūr Al-Burhānī 

dengan materi akhlak yang ada pada MA, ternyata 

keduanya memiliki keterkaitan. Yaitu keduanya sama-

sama membahas mengenai akhlak. Meskipun tidak 

semua bahasan dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī 

memiliki keterkaitan dengan materi akhlak yang 

terdapat pada mata pelajaran MA, namun keduanya 

memiliki tujuan yang sama dalam dunia pendidikan. 

Yaitu menjadikan manusia agar dapat berbudi pekerti 

yang luhur, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Kandungan kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya 

Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī yang 

membahas mengenai kisah Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ, terdapat nilai pendidikan akhlak yang dapat 

dijadikan keteladanan. Di dalam kitab Al-Nūr Al-
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Burhānī karya Syekh Muslih Abdurrahman Al-Maraqi 

terdapat aspek akhlak terpuji dari perilaku Syaikh 

Abdul Qādir Al-Jīlānȳ yang dapat seseorang jadikan 

teladan dalam berperilaku setiap hari, salah satunya 

sikap ‘iffah. 

Kisahnya Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dapat 

mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu syaithoniyah 

yang menyesatkan, beliau juga  meninggalkan hal-hal 

yang menjadi kesenangannya dan hal-hal yang mubah 

meskipun diperbolehkan oleh Allah. Beliau juga 

berkata: “Berhati-hatilah kamu. Jangan sampai 

menyakiti seseorang atau membencinya, kecuali sudah 

memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-

Qur’an dan Sunah Nabi, agar kamu senang, benci 

tidak sekedar menuruti hawa nafsu”. Dengan begitu 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kehidupan 

sehari-hari selalu menjaga kesucian dirinya karena 

menerapkan sikap ‘iffah. 

Dalam materi akhlak MA, ‘Iffah merupakan 

aspek akhlak terhadap diri sendiri. ‘Iffah yaitu 

memelihara kesucian diri dari segala tuduhan, fitnah 

dan juga memelihara kehormatan.1 Dengan 

begitu‘iffah termasuk perbuatan yang baik, karena 

dengan menerapkan sikap ‘iffah manusia mampu 

mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu syaithoniyah 

yang menyesatkan, selalu meninggalkan apa yang 

 
1 Anwar Masy’ari, Akhlak al-Qur’an., 95. 
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menjadi kesenangan pribadi. Dengan begitu pastinya 

menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. 

Sedangkan untuk relevansi nilai pendidikan 

akhlak dalam kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ 

dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī dengan materi akhlak 

di MA. Dalam materi akhlak di MA, ‘iffah merupakan 

materi kelas X. Dalam materi tersebut membahas 

mengenai: pengertian ‘iffah, contoh ‘iffah dalam 

kehidupan dan keutamaan ‘iffah.Tujuannya agar 

peserta didik mampu mempraktikkan akhlak yang 

baik yaitu ‘iffah. Ketika peserta didik dapat 

menjelaskan dan menerapkan‘iffah, maka dia akan 

menahan diri dari semua perkara yang diharamkan 

oleh Allah. Dengan begitu nilai pendidikan akhlak 

‘iffah dalam kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ yang 

terkandung dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī Karya 

Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī relevan 

dengan materi akhlak kelas X MA. 

Nilai pendidikan akhlak yang dipaparkan dalam 

kitab dan materi ‘Iffah pada kelas X di MA intinya 

sama. Perbedaan nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Al-Nūr Al-Burhānī dan materi akhlak kelas X di MA 

adalah bagaimana cara penyajian. Yaitu pada kitab Al-

Nūr Al-Burhānī disajikan hanya kisah keseharian 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ, sedangkan dalam 

materi akhlak kelas X di MA disajikan lebih terperinci 

dan lebih lengkap dengan teorinya. 
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B. Relevansi Nilai Pendidikan Akhlak Sabar dalam Kisah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam Kitab Al-Nūr Al-

Burhānī dengan Materi Akhlak di MA 

Dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī juga membahas 

mengenai nilai pendidikan akhlak Syaikh Abdul Qādir 

Al-Jīlānȳ juga berkata: “jika terkena cobaan, jangan 

menginginkan mendapatkan kenikmatan dan 

menghindar dari cobaan, karena suatu kenikmaatan 

pasti juga kepadamu sesuai ketentuan Allah, 

diharapkan maupun tidak pasti akan menimpanya, 

maka berseraah dirilah kepada Allah yang mengatur 

segala urusan sesuai dengan kehendak-Nya. Bila 

kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkan dirimu 

dengan mengingat Allah dan banyak bersyukur. Bila 

cobaan yang menimpa, maka sibukkan dirimu dengan 

kesabaran dan kesadaran bila ingin mendapat tempat 

yang tertinggi di sisi Allah, maka harus ridha dan 

menikmatinya (sebagai kehendak Allah).2 

Sabarmerupakan materi akhlak MA, yang 

termasuk dalam aspek akhlak terhadap diri sendiri. 

Sabar terdapat dalam materi MA kelas X, 

Pembahasannya mengenai: pengertian sabar, bentuk-

bentuk sabar dan keutamaan orang bersabar. Dengan 

bersabar diharapkan peserta didik dapat 

mempraktikkan akhlak yang baik yaitu sabar. Ketika 

peserta didik dapat menjelaskan dan menerapkan 

 
2 Mohammad Ashif Fuadi, Kitab Manakib Syeikh Abdul Qadir Al 

Jailani: Panduan Membaca Manakib, Penjelasan dan Terjemahnya., 39. 
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sabar, ketika mendapat cobaan dari Allah akan tetap 

tenang dan tidak goyah. Sabar juga merupakan ukuran 

iman dan takwa seseorang. Jadi, nilai pendidikan 

akhlak sabar dalam kisah Syaikh Abdul Qādir Al-

Jīlānȳ yang terkandung dalam kitab Al-Nūr Al-

Burhānī Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī relevan dengan materi akhlak kelas X MA. 

Nilai pendidikan akhlak sabar dari kisah Syaikh 

Abdul Qādir Al-Jīlānȳ yang dipaparkan dalam kitab 

dan materi sabar  pada kelas X di MA intinya sama. 

Perbedaan nilai pendidikan akhlak pada kitab Al-Nūr 

Al-Burhānī dan materi akhlak kelas X di MA adalah 

bagaimana cara penyajian. Yaitu pada kitab Al-Nūr 

Al-Burhānī disajikan hanya kisah keseharian Syaikh 

Abdul Qādir Al-Jīlānȳ, sedangkan dalam materi 

akhlak kelas X di MA disajikan lebih terperinci dan 

lebih lengkap dengan teorinya. 

C. Relevansi Nilai Pendidikan Akhlak Ikhlas dalam 

Kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam Kitab Al-

Nūr Al-Burhānī dengan Materi Akhlak di MA 

Kandungan kitab Al-Nūr Al-Burhānī yang 

membahas kisah Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ, beliau 

memiliki keikhlasan dalam menyampaikan ilmu yang 

dimilikinya. Setiap hari mengajarkan tiga belas 

ilmunya yaitu: Tafsir Al-Qur’an, Hadits, Ilmu Khilāf, 

Ilmu Ushūl yakni Ushūl Kalam/Ushūl Fiqih, Ilmu 

Nahwu, Ilmu Qiro’ah/Tajwid, Ilmu Huruf, Ilmu 

Arudl/Qowaafi, Ilmu Ma’ani, Ilmu Badi’, Ilmu Bayān, 
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Ilmu Manthiq, dan Ilmu Tasawuf/Thoriqoh. Syaikh 

Abdul Qādir Al-Jīlānȳ, ketika akan dimintai 

pertolongan oleh seseorang beliau tidak 

mengharapkan pemberian dari orang tersebut. 

Ikhlas merupakan aspek akhlak terhadap Allah 

Swt, dan juga materi akhlak pada kelas XI MA. 

Pembahasannya meliputi: pengertian ikhlas dan 

contoh ikhlas. Ketika seseorang masih mengharapkan 

imbalan dari perbuatannya maka ikhlasnya kurang 

sempurna. Orang yang benar-benar ikhlas dia akan 

beramal karena Allah Swt. Tidak ada yang menelatar 

belakangi sebuah amal kecuali karena Allah. Jadi, 

nilai pendidikan akhlak ikhlas pada kisah Syaikh 

Abdul Qādir Al-Jīlānȳ yang terkandung dalam kitab 

Al-Nūr Al-Burhānī Karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī relevan dengan materi 

akhlak kelas XI MA. 

Secara umum, nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī terdapat relevansi dengan 

materi akhlak di MA karena keduanya sama-sama 

memaparkan mengenai nilai pendidikan akhlak, 

memang penyajiannya tidak sama persis. Karena 

kandungan kitab Al-Nūr Al-Burhānī karya Syaikh 

Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī berisi biografi dan 

kisah sehari-hari Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ 

sedangkan dalam materi akhlak di MA tersajikan lebih 

terperinci dan lebih lengkap dengan teorinya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang nilai pendidikan akhlak dalam kisah Syaikh 

Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī 

Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī dan 

relevansinya dengan materi akhlak di MA, maka dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Nilai pendidikan akhlak dalam kisah Syaikh 

Abdul Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab Al-Nūr Al-

Burhānī Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī, yaitu: bersikap ‘iffah, sabar dan ikhlas. 

Dengan bersikap ‘iffah dapat memelihara 

kesucian diri dan dapat mengalahkan sifat yang 

tercela serta nafsu syaithoniyah. Selain itu, 

bersabar ketika menerima pemberian Allah atau 

ketika menerima cobaan. Dan juga ikhlas dalam 

menyampaikan ilmu yang dimiliki, serta ketika 

dimintai tolong seseorang.  

2. Relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Al-Nūr Al-Burhānī Karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī dengan materi akhlak 

di MA, yaitu: Dari nilai pendidikan akhlak yang 
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terkandung dalam materi akhlak di MA relevan 

dengan nilai pendidikan akhlak dalam kitab Al-

Nūr Al-Burhānī Karya Syaikh Muslih 

Abdurrahmān Al-Marāqī. Letak titik relevannya 

yaitu sama-sama membahas mengenai ‘iffah dan 

sabar yang terdapat pada materi MA kelas X, 

sedangkan ikhlas terdapat pada materi MA kelas 

XI. 

B. Saran 

Pendidikan akhlak sebagai sarana 

pengembangan pendidikan Islam di Indonesia mudah-

mudahan bisa memberikan manfaat untuk berbagai 

kalangan: 

1. Kepada pendidik, hendaknya selalu meniru nilai 

pendidikan akhlak dalam kisah Syaikh Abdul 

Qādir Al-Jīlānȳ dalam kitab Al-Nūr Al-Burhānī 

Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-Marāqī 

ketika mendidik diiringi dengan rasa ikhlas, 

sabar dan bersikap ‘iffah. 

2. Kepada peserta didik, hendaknya mau 

mempelajari sekaligus mengambil pelajaran 

berharga dari nilai pendidikan akhlak kisah 

Syaikh Abdul Qādir Al-Jīlānȳ kitab Al-Nūr Al-

Burhānī Karya Syaikh Muslih Abdurrahmān Al-

Marāqī. 
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3. Kepada peneliti, sebagai bahan intropeksi diri 

untuk terus belajar dan melalukan penelitian lagi 

yang lebih efektif dan bermanfaat bagi dunia 

pendidikan Islam dan khususnya dalam 

pendidikan akhlak. 
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