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ABSTRAK 

 

Rahman, Alif Ibnu Nur, 2019. Internalisasi Nilai-Nilai Iman, Ilmu, dan Amal Melalui 

Pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah Pasar Pon 
Ponorogo, Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Erwin Yudi Prahara, M.Ag. 

Kata Kunci: Internalisasi, Iman, Ilmu, Amal 

Dalam Islam pendidikan yang terbaik yaitu pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

Saw. Pendidikan yang menitikberatkan pada pendidikan akhlak yang harus dimiliki setiap 

muslim sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam konsep Akhlak ada 

nilai-nilai Iman, Ilmu dan Amal yang berperan penting dalam membentuk akhlak seorang 

muslim. Dengan demikian perlu penanaman nilai-nilai tersebut dalam membentuk akhlak 

seorang muslim dengan berdasar Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan pengajian 

Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. (2) Menjelaskan apa saja nilai-nilai iman, ilmu, dan amal dalam 

Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. (#3) Menjelaskan internnalisasi nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal 

melalui pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis 

studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data meggunakan teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik model Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan atau verifikasi.  

Adapun hasilnya adalah : (1) Proses kegiatan pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

sudah berjalan baik dalam proses kegiatannya. Melihat dari waktu pelaksanaannya tidak 

mengganggu proses kegiatan lain karena waktu yang digunakan yaitu ba’da Shalat Subuh 

sehingga kegiatan lain seperti sekolah dan kuliah tetap berjalan dengan lancar. (2) Nilai-nilai 

iman yang terkandung dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah adalah: ikhlas dalam niat, rukun 

iman, istiqomah, kebersihan hati, dzikir kepada Allah. Nilai-nilai ilmu yaitu: perintah 

menjalankan rukun islam, larangan marah, menjauhi perkara bid’ah,  meninggalkan sesuatu 

yang tidak bermakna, perintah untuk takwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun, perintah 

menyandarkan segala apapun pada Allah, haram berbuat dhalim, berpegang teguh pada sunnah, 

perintah untuk mengubah kemungkaran,  larangan untuk menunda-nunda amal, perintah untuk 

menundukkan hawa nafsu, perintah taubat. Sedangkan nilai-nilai amal dalam Kitab Arba’i>n al-

Nawawiyah adalah: mencintai sesama muslim, menjaga lisan, menghormati tetangga, 

menghormati tamu, malu, zuhud. (3) Internalisasi nilai Iman, Ilmu, dan Amal melalui pengajian 

Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah yaitu dengan tiga konsep berdzikir kuat, berfikir cepat, dan 
bertindak tepat. Berdzikir kuat yaitu internalisasi iman dengan diaplikasikan dalam kegiatan 

MDH yaitu Istighosah Juma’at Pahing. Berfikir cepat yaitu internalisasi ilmu melalui kegiatan 

EPIS, kajian kitab-kitab klasik, dan kultum. SedangkanBertindak tepat melalui pembinaan, 

pengamalan dan pembiasaan aturan di PPMH.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak adalah suatu sikap atau perangai yang dimiliki seseorang yang terwujud dalam 

bentuk perbuatan manusia. Peran akhlak begitu penting bagi generasi bangsa karena 

minimnya akhlak yang dimiliki sehingga menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang 

dalam generasi muda. Mulai dari melawan gurunya, berkata kotor, yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai akhlak yang diajarkan dan menjadi lumrah di kalangan generasi muda yang 

kurang dalam hal berakhlak.  

Dalam agama islam ada nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu 

nilai-nilai akhlak, karena sesuai dengan tugas Nabi Muhammad yang diciptakan untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Dalam nilai-nilai akhlakul karimah ada tiga nilai yang 

sudah selayaknya dimiliki oleh seorang muslim yaitu Nilai Iman, Ilmu, dan Amal.  

Iman  adalah membenarkan secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang diketahui 

sebagai berita yang dibawa oleh Nabi Saw dari Allah Swt. Juga dikatakan sebagai at-tashdiq 

bil-qalbi (membenarkan dengan hati), al-iqrar bil-lisan (pengakuan dengan ucapan), dan al-

‘amal bil-arkan (mengamalkan dengan anggota tubuh).1 Iman adalah sebagai bukti bahwa 

seorang yang beragama islam harus iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada 

kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Nya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir 

baik dan buruk Allah Swt.  

Iman yang tertancap dalam jiwa seorang muslim merupakan asas diterimanya segala 

perbuatan dan amal saleh. Oleh karena itu, segala perbuatan dan amal shaleh yang dilakukan 

                                                           
1  Afif Muhammad, Mengenal Mudah Rukun Islam, Rukun Iman, Rukun Ihsan Secara Terpadu, (Bandung : 

Al-Bayan, 1998), 113 
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akan tertolak apabila dihatinya tidak terdapat Iman. Iman harusnya utuh, karena iman bukan 

hanya sebatas mengetahui dan meyakini. Lebih dari itu, iman harus diwujudkan dalam 

kepatuhan dan ketundukan dalam menjalankan perintah Allah. Iman itu berupa pembenaran 

hati, artinya hati menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu ‘alaiki wa 

sallam. Dalam agama islam selain iman ada ilmu dan amal yang saling berkaitan satu sama 

lain  

Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang berasal dari pengamatan pancaindra, dari 

pengalaman yang sering disebut dengan Pengetahuan Empirik. Ilmu pengetahuan bersumber 

dari pikiran manusia yang berdasarkan hasil penyelidikan alam. Ilmu pengetahuan bertujuan  

untuk mencari kebenaran ilmiah.2 Seorang santri diharapkan menuntut ilmu karena dengan 

ilmu seorang santri dapat mengetahui sesuatu yang wajib, sunnah dan haram. Dengan ilmu 

itu pula santri mengetahui tata cara melaksanakan kewajiban dan hal yang sunnah, serta 

mengetaui bagaimana cara menjauhi keharaman. Dalam pepatah mengatakan bahwa ilmu 

tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah. Al Habib Abdullah bin Alawy al-Haddad 

mengatakan, “Seseorang yang mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan maka cahaya ilmu 

dari orang tersebut akan menghilang.” Untuk itu amal harus menggunakan ilmu, sedangkan 

ilmu harus diamalkan. 

Amal adalah perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa, baik berupa ucapan, 

perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati. Amal harus berdasarkan niat, tiada amal 

tanpa niat. Setiap amal dinilai Tuhan berdasarkan niatnya. Al Habib Umar bin Hafidz 

mengatakan, “orang yang tinggi ilmu tetapi  kurang berakhlak lebih rendah derajatnya di sisi 

Allah Swt daripada orang yang tinggi akhlak walaupun sedikit ilmu.” Hal ini sesuai dengan 

tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad Saw yaitu untuk menyempurnakan akhlak 

manusia. Sebagai umat islam kita diwajibkan memiliki akhlakul karimah seperti yang telah 

                                                           
2 Qurrotul Ainiyah, “Konsep Kesatuan Iman, Iptek dan Amal Menuju Terbentuknya Insan Kamil dalam 

Prespektif Pendidikan Islam,” Edukasi,2 (Januari-Juni 2017), 92 
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dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw yang memiliki akhlak yang paling baik, yang 

dijadikan sebagai panutan oleh umat muslim dalam menjalankan suatu kehidupan.  

Dalam dunia Islam pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang diwariskan oleh 

Nabi Muhammad Saw. Dimana pendidikan itu menitikberatkan pada kecintaan terhadap 

akhirat dengan menggunakan kendaran dunia. Di wilayah Indonesia pendidikan yang masih 

murni dan masih sesuai dengan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw satu-

satunya adalah pondok pesantren.  

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan islam yang didalamnya banyak 

diajarkan nilai-nilai agama. Orang yang menuntut ilmu di pondok biasa disebut sebagai 

santri. Di dalam pondok seorang santri diharapkan ketika pulang dari pondoknya menjadi 

seorang yang dapat mengamalkan ilmu-ilmu agama yang diterimanya di pondok ketika ia 

terjun di masyarakat. Sehingga bisa menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad Saw.  

Seorang santri biasanya dibekali suatu ilmu yang berkaitan dengan syariat dan ilmu 

tentang akhlak dan disampaikan melalui kajian-kajian kitab klasik seperti salah satunya 

Arba’i>n al-Nawawiyah. Tetapi faktanya banyak santri-santri yang kurang memiliki akhlak 

yang baik, kurang memiliki etika yang baik padahal seharusnya mereka memiliki akhlak 

yang baik karena sudah mendapatkan ilmu tentang akhlak dalam kajian kitab klasik ketika 

mereka di luar pondok atau ketika mereka sudah keluar dari pondoknya. Kebanyakan 

mereka kurang menerapkan ilmu yang mereka dapatkan ketika mengikuti kajian kitab. 

Sehingga hasil yang ditunjukkan mereka hanya sebatas paham tentang akhlak baik dan 

buruk tetapi belum sampai pada tahap penerapan atau implementasi dari ilmu yang mereka 

dapatkan.  

Pondok mambaul hikmah yang bertempatkan di Kauman Kota Lama Ponorogo adalah 

pondok yang mengutamakan akhlak. Santri tidak hanya membutuhkan suatu ilmu saja tetapi 

seorang santri perlu melakukan pembiasaan-pembiasan agar terbiasa melakukan perbuatan 
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yang baik sesuai dengan etika yang berlaku, sesuai dengan yang diajarkan dalam kitab 

Arba’i>n al-Nawawiyah.  Di dalam kitab Arba’i>n al-Nawawiyah terdapat pokok-pokok 

bahasan tentang iman, ilmu dan amal. Agar seorang santri mengetahui nilai-nilai yang 

terkandung di dalam pokok bahasan tentang iman, ilmu, dan amal. Dalam penerapan nilai-

nilai iman, ilmu, dan amal yang terkandung dalam kitab Arba’i>n al-Nawawiyah di 

aplikasikan dalam dasa jiwa kapribaden yang digunakan sebagai ideologi di pondok 

pesantren mambaul hikmah.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Internalisasi nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal  melalui Pengajian Kitab Arba’i>n al-

Nawawiyah di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah Pasar Pon Ponorogo.” 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada internalisasi nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal yang ada 

dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah dalam rangka membina akhlak santri yang berada di 

Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah di Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikmah? 

2. Apa saja nilai-nilai iman, ilmu, dan amal dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah? 

3. Bagaimana internalisasi nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal melalui pengajian Kitab 

Arba’i>n al-Nawawiyah di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah? 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. 

2. Menjelaskan apa saja nilai-nilai iman, ilmu, dan amal dalam Kitab Arba’i>n al-

Nawawiyah. 
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3. Menjelaskan internnalisasi nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal melalui pengajian Kitab 

Arba’i>n al-Nawawiyah. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan 

demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berikut ini. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah pendidikan, 

khususnya tentang nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal dalam Kitab Arba’i>n al-

Nawawiyah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat membantu peserta didik atau santri untuk memahami konsep Iman, 

Ilmu, dan Amal dalam rangka meningkatkan akhlak pada diri sendiri dan 

lingkungan sekitar. 

b. Bagi Guru 

Dapat memotivasi guru atau ustad agar mendidik peserta didik atau santri 

untuk membiasakan berperilaku Iman, Ilmu, dan Amal dalam kehidupan sehari-

hari. 

c. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan kegiatan atau program-program positif untuk menunjang 

terbentuknya akhlak peserta didik atau santri. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam laporan penelitian 

ini dikelompokkan menjadi enam bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang 

saling berkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab I:    Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran dari 

isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II: Landasan Teori, Yakni terdiri dari beberapa sub bab, yaitu mengenai: pengertian 

Iman, Ilmu, dan Amal.  

Bab III:  Metodologi Penelitian , yakni terdiri dari populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, dan metode analisis data 

Bab IV: Penemuan Penelitian, yakni Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi: deskripsi 

tentang sejarah PP Mamba’ul Hikmah Pasar Pon, letak geografis, visi dan misi 

sekolah, keadaan guru dan murid, dan struktur organisasi. 

Bab V: Pembahasan, bab yang membahas tentang analisis data, meliputi: Analisis latar 

belakang diadakan kegiatan Pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah, analiis tentang 

nilai-nilai iman, ilmu, dan amal dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah dan 

internalisasi nilai-nilai iman, ilmu, dan amal melalui kajian Kitab Arba’i>n al-

Nawawiyah di pondok pesantren Mamba’ul Hikmah Pasar Pon. 

Bab VI: Penutup, Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 

berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELA’AH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Tela’ah Hasil Penelitian Terdahulu 

Fitri Nur Wahyuni mahasiswi IAIN Ponorogo pada tahun 2015 melakukan penelitian 

yang berjudul “Nilai-Nilai pendidikan akhlak dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah dan 

Kontribusinya terhadap Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo.” Yang hasil penelitiannya yaitu nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam kitab 

Arba’i>n al-Nawawiyah yaitu mencakup aklak terhadap Allah Swt, akhlak terhadap sesama, 

akhlak terhadap lingkungan. 

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian di atas dengan penelitian 

yang dilakukan penulis sekarang. Perbedaan itu terkait variabel dependennya, penelitian 

terdahulu variabel dependennya yaitu nilai-nilai akhlak sedangkan penelitian sekarang 

variabel dependennya yaitu nilai-nilai iman, ilmu, dan amal.  

Qurrotul Ainiyah mahasiswi STIT AL-Urwatul Wutsqo pada tahun 2017  melakukan 

penelitian yang berjudul “Konsep Kesatuan Iman, Iptek dan Amal Menuju Terbentuknya 

Insan Kamil dalam Perspektif Pendidikan Islam” yang hasil penelitiannya yaitu konsep 

iman, iptek, dan amal menuju terbentuknya insan kamil yaitu ketika nilai keimanan, 

berakhlak mulia terwujud dalam amanliyah manusia selama di dunia. Terdapat perbedaan 

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang. Perbedaan itu terkait 

obyek penelitiannya. Untuk penelitian di atas obyeknya yaitu dalam perspektif pendidikan 

Islam, sedangkan penelitian sekarang yaitu obyeknya Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. 

Nurdin Manyak yaitu mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2013 

melalakukan penelitian yang berjudul “Posisi Pendidikan Islam Dalam Mengembangkan 
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Ilmu, Iman Dan Amal Shaleh”, yang hasil penelitiannya yaitu pendidikan Islam dalam 

mengembangkan ilmu, iman dan amal shaleh yaitu melalui metode uswah atau metode 

ketauladanan yang ditampilkan oleh pendidik dimana ia akan menjadi panutan subjek 

penelitian dalam mengembangkan potensi ilmu, iman dan amal shaleh tersebut. Terdapat 

perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang. 

Perbedaannya penelitian diatas pengembangan nilai iman, ilmu, dan amal shaleh melalui 

pendidikan Islam, sedangkan penelitian sekarang pembiasaan nilai, iman, ilmu, dan amal 

shaleh dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. 

B. Kajian Teori 

1. Kajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

a. Biografi Imam an-Nawawi 

Nama lengkap beliau adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin 

Mari Al-Khazami Al-Haurani Asy-Syafi’i dengan gelaran Al-Imam Al-Hafizh Al-

Auhad Al-Qudwah, Syaikhul Islam, Ilmul Auliya’, seorang ulama yang mengarang 

sekian banyak kitab. 

Beliau lahir pada bulan Muharram, tahun 631 H. beliau datang ke Damaskus 

pada tahun 649 H, kemudian tinggal di Rawahiah untuk belajar. Beliau berhasil 

menghafal kitab At-Tanbi>h hanya dalam waktu empat bulan setengah kemudian 

menghafal kitab Al-Muhadzdzab pada sisa bulan-bulan berikutnya dengan 

menggurukannya kepada syaikh beliau, Ishaq bin Ahmad. Selanjutnya, beliau 

menunaikan ibadah haji bersama ayahnya dan tinggal di Madinah selama satu bulan 

setengah. Ketika pulang, beliau menderita sakit dalam perjalanan. 

Abu Al-Hasan bin Al-Athar menyebutkan bahwa syaikh Muhyiddin setiap 

harinya mempelajari dua belas materi pelajaran dari para syaikh beliau, baik dalam 

bentuk Syarh (penjelasan) atau Tashi>h (koreksi), dua pelajaran dalam kitab Al-
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Wasi>th, satu pelajaran dalam kitab Al-Muhadzdzab, Al-Jam’ Bayna Ash-Shahi>hain, 

Shahi>h Muslim, Al-Lam’ karangan Ibnu Jinni, Ishla>h Al-Manthiq, satu pelajaran 

mengenai tashrif, ushul fiqih, nama-nama para rawi, serta satu pelajaran lagi 

mengenai ushul fiqih.3  

Beliau menceritakan, “Aku selalu memberi catatan atas semua yang berkaitan 

dengan pelajaran yang aku kaji, berkenaan dengan penjelasan mengenai hal-hal yang 

musykil (sulit, kompleks), memperjelas ungkapan, dan menganalisis aspek 

kebahasaan. Dan, akhirnya Allah memberikan keberkahan terhadap waktu yang aku 

miliki. Selanjutnya, aku terpikir untuk menyibukkan diri belajar ilmu kedokteran. 

Tetapi, ketika aku membaca Kita>b Al-Qa>nu>n, hatiku menjadi gelap dan selama 

berhari-hari aku tidak bisa beraktivitas apa-apa, sehingga kuhentikan kajian 

mengenai kitab tersebut. Akhirnya kujual Kita>b Al-Qa>nu>n dan sesudah itu, hatiku 

bersinar kembali.” 

Beliau juga belajar dari Ar-Ridha bin Al-Burhan, Syaikhusy Syuyukh Abdul 

Aziz bin Muhammad Al-Anshari, Zainuddin bin Abdud Da’im, Imaduddin Abdul 

Karim bin Al-Hasratani, Zainuddin bin Khalid bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abi Al-

Yusr, Jamaluddin bin As-Shairafi, dan Syamsuddin bin Abi Amru, serta ulama lain 

sekaliber mereka. 

Beliau juga mengkaji dan menggurukan Al-Kutub As-Sittah, Al-Musnad, Al-

Muwaththa’, Syarh As-Sunnah karangan Al-Baghawi, Sunan Ad-Da>ruquthni>, dan 

masih banyak lagi kitab yang lain. Beliau juga belajar kitab Al-Kama>l karangan Al-

Hafizh Abdul Ghani kepada Az-Zain Khalid dan belajar syarah hadits Ash-

Shahi>hain kepada Al-Muhaddits Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Maradi. 

                                                           
3 Imam an-Nawawi, Penjelasan Lengkap Hadits Arba’in Imam An-Nawawi, terj. Salafuddin Abu Sayyid 

(Solo: Pustaka Arafah, 2011), 18 
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Beliau belajar ilmu ushul kepada Al-Qadhi At-Tiflisi serta belajar fikih kepada 

Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh, Izzuddin Umar 

bin Sa’d Al-irbili, Al-Kamar Salar Al-Irbili, serta belajar nahwu kepada Syaikh 

Ahmad Al-Mishri, dan lainnya. Beliau juga belajar kepada Ibnu Malik mengenai 

salah satu kitab yang dikarangnya. 

Beliau sibuk mengarang dan menyebarkan ilmu, beribadah, wirid, puasa, 

dzikir, tabah dalam menghadapi kehidupan yang keras, baik dalam hal sandang 

maupun pangan. Pakaiannya terbuat dari kain mori sedangkan sorbannya berupa 

kain kasar kecil.  

Dari beliau lahir sejumlah ulama terkenal, diantaranya adalah Al-Khathib 

Shadruddin Sulaiman Al-Ja’fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja’wan Syihabuddin Al-

Arbadi, dan Ala’uddin bin Al-Aththar. Sedangkan ulama yang berguru hadits 

kepada beliau adalah Ibnu Abi Al-Fath, Al-Mizzi, dan Ibnu Al-Aththar. 

Di antara kitab-kitab karangan beliau adalah Syarh Shahi>h Muslim, Riya>dhus-

Sha>lihi>n, Al-Adzka>r, Al-Arba’i>n, Al-Irsya>d (dalam bidang ilmu hadits), At-Taqri>b 

(ringkasan), Kita>b Al-Mubhama>t, Tahri>r Al-Alfa>zh Lit-Tanbi>h, Al-‘Umdah fi 

Tashhi>h At-Tanbi>h, Al-I>dha>h (mengenai manasik dalam satu jilid, disamping masih 

mempunyai tiga kitab manasik lainnya), At-Tibya>n fi A>da>b Hmalat Al-Qur’a>n, Al-

Fata>wa> (kumpulan fatwa beliau), Ar-Rawdhah (empat kitab tebal), Syarh Al-

Muhadzdzab  (empat jilid, sampai bab: Al-Musharra>h), syarah terhadap beberapa 

bagian dari Shahih Al-Bukha>ri> dan Al-Wasi>th, menulis beberapa masalah hukum, 

sekian banyak kitab mengenai nama-nama dan bahasa, beberapa tulisan mengenai 

tingkatan para fuqaha’, serta tahqiq mengenai masalah fikih sampai pada bab: 

Shalat Musafir. 
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b. Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

Dalam mengumpulkan sejumlah hadits sebagian ulama ada yang 

mengumpulkan hadits dalam perkara-perkara pokok agama (ushuluddin), sebagian 

lagi dalam masalah cabangnya, sebagian lagi dalam masalah jihad, sebagian lagi 

dalam masalah zuhud, sebagian lagi dalam masalah adab, sebagian lagi dalam 

khubah. Adapun Imam Nawawi memandang perlunya mengumpulkan empat puluh 

hadits dengan tema yang lebih penting dari itu semua, yaitu 40 hadits yang 

mencakup seluruhnya yang setiap hadits mengandung prinsip utama dari prinsip-

prinsip agama yang oleh para ulama biasanya dikomentari sebagai poros dalam 

agama atau sebagian dari Islam atau sepertiganya atau komentar semacamnya.  

Imam Nawawi berkomitmen agar ke-40 hadits yang terdapat dalam kitab ini 

adalah hadits shahih, sebagian besarnya terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan 

Shahih Muslim. Dan juga dalam kitab ini beliau tidak menyebutkan sanad haditsnya 

agar mudah bagi orang yang ingin menghafalnya dan insya Allah mudah dihafal dan 

manfaatnya lebih menyeluruh. Orang yang merindukan akhirat, wajib baginya 

memahami hadits-hadits ini yang mengandung perkara-perkara penting dan 

peringatan dalam semua ketaatan. 4 

Kitab ini dengan mukaddimah dari Imam al-Nawawi, kemudian tiap-tiap 

hadits dibuatkan tema pokok tersendiri untuk memperjelas makna-makna lafal 

hadits tersebut yang masih samar. Adapun tema-tema pokok tersebut adalah: 

1) Niat, Kunci Amal 

2) Islam, Iman, Ihsan 

3) Rukun Iman 

4) Amalan Itu Tergantun Bagaimana Kesudahannya 

                                                           
4 Imam an-Nawawi, Penjelasan Hadits-Hadits Arba’in Imam An-Nawawi, terj. Saptorini (Solo: Indiva 

Media Kreasi, 2010), 12 
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5) Kemungkaran dan Bid’ah 

6) Halal dan Haram 

7) Agama adalah Nasihat 

8) Kesucian Setiap Muslim 

9) Pembebanan Sesuai Kemampuan 

10) Do’a dan Kaitannya Dengan Makan yang Halal 

11) Wara’ dan Meninggalkan Subhat 

12) Meninggalkan Hal-hal yang Tidak Bermakna 

13) Mencintai Kebaikan Bagi Orang Lain 

14) Kapan Darah Muslim Boleh Ditumpahkan 

15) Kemurahan dan Diam 

16) Larangan Marah 

17) Berbuat Baik Dalam Segala Hal 

18) Takwa dan Akhlak yang Baik 

19) Bantuan Allah dan Penjagaan-Nya 

20) Rasa Malu dan Iman 

21) Iman dan Istiqomah 

22) Jalan ke Surga 

23) Sarana-Sarana Kebaikan 

24) Haram Berbuat Zhalim 

25) Keutamaan Dzikir 

26) Di antara Jalan-Jalan Kebaikan 

27) Kebaikan dan Dosa 

28) Berpegang Pada Sunnah serta Menjauhi Penyelisihan da Bid’ah 

29) Jalan Menuju Surga 
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30) Hak-Hak Allah 

31) Keutamaan Zuhud 

32) Jangan Menimbulkan Bahaya dan Jangan Balas Membahayakan Orang Lain. 

33) Bukti dan Sumpah 

34) Mengubah Kemungkaran 

35) Adab-Adab Kemasyarakatan 

36) Amal Kebajikan dan Balasannya 

37) Kemurahan Allah 

38) Kemurkaan Allah dan Keridhaan-Nya 

39) Sesuatu yang Tidak Mengandung Dosa 

40) Pendek Angan-Angan 

41) Keinginan Seorang Muslim 

42) Ampunan Allah 

Kitab ini merupakan kumpulan hadits-hadits yang ringkas namun padat akan 

berbagai makna. Akhir dari kitab tanpa ada penutup dari Imam al-Nawawi, hanya 

diakhiri dengan hadits ke empat puluh dua yang merupakan hadits qudsi. 

Selain itu peneliti memasukkannya dalam beberapa bab yaitu 

1) Bab Iman 

a) Ikhlas (hadits ke-1) 

b) Rukun iman (hadits ke-3) 

c) Istiqomah (hadits ke-21) 

d) Kebersihan hati (hadits ke-6) 

e) Dzikir kepada Allah (hadits ke-25) 

2) Bab Ilmu 

a) Perintah untuk menjalankan rukun islam (hadits ke-2) 
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b) Larangan marah (hadits ke-16) 

c) Menjauhi perkara bid’ah (hadits ke-5) 

d) Meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna (hadits ke-12) 

e) Perintah untuk takwa pada Allah dimanapun dan kapanpun (hadits ke-18) 

f) Perintah untuk menyandarkan segala apapun pada Allah (hadits ke-19) 

g) Haram berbuat dhalim (hadits ke-24) 

h) Berpegang teguh pada Sunnah (hadits ke-28) 

i) Perintah untuk mengubah kemungkaran (hadits ke-34) 

j) Larangan untuk menunda Amal (hadits ke-40) 

k) Perintah untuk menundukkan hawa nafsu (hadits ke-41) 

l) Perintah taubat (hadits ke-42) 

3) Bab Amal 

a) Mencintai sesama muslim (hadits ke-13) 

b) Menjaga lisan (hadits ke-15 dan 29) 

c) Menghormati tetangga (hadits ke-15) 

d) Menghormati tamu (hadits ke-15) 

e) Malu (hadits ke-20) 

f) Zuhud (hadits ke-31) 

2. Konsep Iman 

a. Pengertian dan Dasar Hukum Iman 

Kata Iman berasal dari bahasa arb, yaitu amina-yukminu-imanan. Secara 

etimologi, Iman berarti, “at tashdiequ bilqalbi” sedangkan menurut istilah, iman 

adalah  
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َاُن ُهوَ  ِديمقُ  اإِلْيم ق مَرُر ِِبللِ َسانِ  التَّصم  ِِبأَلرمَكانِ  َوالمَعَملُ  ِِبلمَقلمِب َواإلمِ
Artinya: “Iman ialah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lidah 

dan mengerjakan dengan anggota badan”.5  

Menurut syari’at iman adalah membenarkan dan mengetahui adanya Allah dan 

membenarkan adanya sifat-sifatNya disertai melaksanakan segala yang diwajibkan 

dan menjauhi segala larangan dan kemaksiatan. Iman adalah keterikatan antara hati 

(qalbu), lisan, dan arkan. Ma’rifat artinya mengetahui. Qolbu adalah hati, lisan 

artinya ucapan, arkan artinya perbuatan. Istilah iman identik dengan kepribadian 

manusiah seutuhnya, atau pendirian yang konsisten. Orang yang beriman berarti 

orang yang memiliki kecerdasan. Kemauan, dan ketrampilan. Selain itu iman juga 

berarti meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu berkuasa, Allah 

memberi manfaat, dan Allah memberi mudharat. 

Iman berupa pembenaran hati, artinya hati menerima semua ajaran yang 

dibawa oleh Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam. Pengakuan dengan lisan, artinya 

mengucapkan dua kalimat syahadat ‘asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna 

Muhammad rasulullah’. Sedangkan perbuatan dengan anggota badan, artinya amal 

hati yang berupa keyakinan-keyakinan dan beramal dengan anggota badan yang 

lainnya dengan melakukan ibada-ibadah sesuai dengan kemampuannya. 

b. Macam-macam Iman 

Di dalam agama Islam rukun Iman ada enam yang harus kita yakini Iman 

kepada Allah yaitu  mengakui bahwa Allah itu ada dan mempunyai sifat-sifat Agung 

serta sempurna, bersih dari sifat kekurangan, Dia tunggal, benar, memenuhi segala 

kebutuhan makhluk-Nya, tidak ada yang setara dengan-Nya, pencipta segala 

                                                           
5 Afif Muhammad, Mengenal Mudah Rukun Islam, Rukun Iman, Rukun Ihsan Secara Terpadu, (Bandung : 

Al-Bayan, 1998), 113 
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makhluk, bertindak sesuai kehendaknya-Nya dan melakukan  segala kekuasaan-Nya 

sesuai keinginan-Nya. 

Iman kepada Malaikat, maksudnya mengakui bahwa para malaikat adalah 

hamba Allah yang mulia, tidak mendahului sebelum ada perintah, dan selalu 

melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya. 

Iman kepada Kitab-kitab Allah, yaitu membenarkan bahwa sesuatu yang 

diturunkan oleh Allah kepada para nabi dalam bentuk kitab-kitab adalah wahyu dari 

Allah. Kitab-kitab itu mengandung beberapa hukum dan warta Allah.6 

Iman kepada para Rasul Allah, maksudnya mengakui bahwa mereka jujur 

dalam menyampaikan segala keterangan yang diterima dari Allah dan mereka diberi 

mukjizat yang mengukuhkan kebenarannya, menyampaikan semua ajaran yang 

diterimanya, menjelaskan pada orang-orang mukallaf apa-apa yang Allah 

perintahkan kepada mereka. Para Rasul Allah wajib dimuliakan dan tidak boleh 

dibeda-bedakan. 

Iman kepada hari akhir, maksudnya mengakui adanya kiamat, termasuk hidup 

setelah mati, berkumpul di padang Mahsyar, adanya perhitungan dan timbangan 

amal, menempuh jembatan antar surga dan neraka, serta adanya Surga dan Neraka, 

dan juga mengakui hal-hal lain yang tersebut dalam Qur’an dan Hadits Rasulullah.7 

Iman kepada taqdir yaitu dengan meyakini, bahwa Allah menciptakan segala 

sesuatu dengan pengetahuan-Nya (ilmu-Nya) sebelum sesuatu itu ada. Semua 

perbuatan makhluk sudah ditakdirkan oleh Allah, maka seyogyanya manusia 

merelakan segala yang telah menjadi qadha’ (vonis) Allah. 

                                                           
6  Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi, Meraih Iman yang Sempurna, Terj. Muhammad Tsaqief 

(Surabaya : Mutiara Ilmu), 13 
7  Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi Penjelasan 40 Hadits Inti Ajaran Islam, Terj. Ibnu 

Daqiqiel ‘Ied (Jogjakarta : Hikam Pustaka, 2013), 20-21 
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c. Cabang-cabang Iman 

Iman itu memiliki beberapa bagian (unsur) dan perilaku yang dapat menambah 

amal manusia dengan melakukan semuanya dan mengurangi amal manusia dengan 

meninggalkannya. Sedangkan pokok dasar iman adalah sikap membenarkan dengan 

yakin. Pokok dasar iman  tidak bisa berkurang, sebab bila pokok dasar iman itu 

berkurang nilainya maka akan berubah menjadi keraguan. Padahal iman tidak sah 

bila disertai dengan keraguan. 

Berikut ini ada beberapa cabang-cabang iman selain yang termasuk dalam 

rukun iman yaitu:  

1) Cinta kepada Allah 

Imam Sahal berpendapat bahwa, “Tanda kecintaan kepada Allah adalah 

kecintaan kepada al-Qur’an.  Dan Tanda kecintaan kepada Allah dan al-

Qur’an adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad saw.” Tanda kecintaan 

kepada Nabi Muhammad saw adalah kecintaan kepada sunnah (hadits). 

Tanda kecintaan kepada sunnah adalah kecintaan kepada akhirat. Tanda 

kecintaan kepada akhirat adalah kebencian kepada dunia. Dan kebencian 

kepada dunia adalah tidak mengambil (mencari) dunia kecuali hanya untuk 

bekal dan sarana menuju akhirat.  

Imam Hazim Ibnu Alwan, semoga Allah mensucikan jiwanya, berpendapat 

bahwa, “Orang yang mengakui tiga hal tanpa bukti yang lain, maka ia 

pembohong besar. Barangsiapa mengakui cinta kepada Allah tanpa 

menjauhi larangan-larangan-Nya maka ia pembohong besar. Barangsiapa 

mengakui cinta kepada Nabi Muhammad saw tanpa kecintaan kepada 

kemiskinan, maka ia pembohong besar. Barangsiapa cinta kepada surga 

tanpa menginfakkan hartanya (bersedekah), maka ia pembohong besar.  

 

Sebagian orang yang ma’rifat kepada Allah berpendapat, apabila iman 

berada di luar hati, maka ia mencintai Allah dengan kecintaan yang biasa-biasa 

saja. Bila iman sudah masuk ke dasar hati yang paling dalam, maka ia mencintai 

dengan kecintaan yang sangat dan meninggalkan maksiat-maksiat.  

Dengan demikian pengakuan cinta kepada Allah sesuatu yang amat penting 

dan rawan. Karenanya, Imam Fudail berkata; “Apabila seseorang ditanya, apakah 

dia mencintai Allah, sebaiknya ia diam. Bila ia mengatakan “tidak” berarti ia 
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kafir, sedangkan bila mengatakan “ya”, sementara sifat-sifatnya tidak 

mencerminkan sifat-sifat orang yang mencintai Allah.” 

2) Takut kepada Siksa Allah 

Tingkat terendah takut kepada siksa Allah adalah menghindarkan diri dari 

larangan-larangan Allah, dan sikap yang demikian ini disebut wara’. Bila rasa 

takut itu lebih besar, maka ia menghindarkan diri dari hal-hal yang belum diyakini 

keharamannya, dan sikap yang demikian ini disebut taqwa. Bila sikap tersebut 

ditambah dengan sepenuh pelayanan atau pengabdian kepada Allah, hingga ia 

tidak membangun harta tempat bernaung, tidak mengumpulkan harta yang 

dimakannya, tidak berpaling kepada dunia, meyakini bahwa ia akan 

meninggalkannya, tidak memanfaatkan setiap hembusan nafasnya untuk selain 

Allah, maka sikap ini disebut shidqu dan orangnya disebut shiddiq. \ 

3) Mengharap rahmat Allah 

Allah berfirman:  

 ِانَّ اللٰ َ يَ غمِفُر ِۗ 
ِِۗ َنطُوما ِمنم رَّْحمَِة اللٰ  َرفُ وما َعٰلٓى اَن مُفِسِهمم ََل تَ قم  المَغُفومرُ  ُهوَ  نَّهُ اِ ُقلم ٰيِعَباِدَي الَِّذيمَن َاسم

ًعا الرَِّحيممُ  ي م نُ ومَب َجَِ   ٥٣ الذُّ
Artinya: “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka 

sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

Allah mengampuni dosa-dosa ) semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha 

Pengampun, Maha Penyayang..” (QS: Az-Zumar (39): 53)8 

Dikisahkan dari Umar, dari Zaid bin Aslam, bahwa ada seseorang lelaki dari 

umat-umat terdahulu yang sangat tekun beribadah dan sangat mengekang hawa 

nafsunya serta memupus harapan manusia dari rahmat Allah. Kemudian orang itu 

meninggal, bertanyalah orang itu kepada Allah: “Wahai Tuhanku, apa (yang akan 

Kau berikan) untukku dari sisi-Mu?” Allah menjawab: “Kuberikan untukmu 

                                                           
8 al-Qur’an, 39:53 (Kementrian Agama Republik Indonesia) 
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neraka.” Orang itu bertanya lagi: “Kemanakah gerangan (pahala) ibadah dan 

ketekunanku?” Allah menjawab: “Kamu telah memupus manusia dari harapan 

rahmat-Ku di dunia. Maka sekarang Aku akan memupusmu dari harapan ramat-

Ku.” 

Hakikat harapan (pada rahmat Allah) adalah kelapangan hati untuk menanti 

sesuatu yang disukainya. Tetapi sesuatu yang dinantinya itu tentu saja akan datang 

dengan suatu sebab. Bila sebab-sebab itu rusak, maka harapan itu berarti tipuan 

dan membodohkan. 

Bila sebab-sebab yang dapat menimbulkan terwujudnya sesuatu yang 

dinanti itu tidak jelas ada dan tidaknya, maka harapan tersebut disebut tamanni 

(harapan kosong/ angan-angan kosong). Bila ia muncul di dalam hati sesuatu yang 

ada pada masa lalu maka disebut tadzakkur (ingat). Bila sesuatu yang bergerak 

dalam hati itu terwujud pada masa sekarang itu disebut wujdan (mendapatkan), 

dzauq (merasakan) atau idrak (memperoleh). Bila terbesit dalam hati sesuatu yang 

akan terjadi dimasa yang akan datang, maka disebut dengan intidhar (penantian) 

dan tawaqqu’ (harapan atau kekhawatiran). Bila sesuatu yang dinantikan itu 

merupakan sesuatu yang tidak disukai atau dibenci yang akan menimbulkan 

kepedihan hati disebut khauf (ketakutan) dan isyfaq (kekhawatiran). Bila yang 

dinantikan itu merupakan sesuatu yang disukai yang akan menimbulkan rasa 

nyaman di hati disebut raja’ (harapan).  

4) Cinta kepada Nabi Muhammad saw 

Cinta kepada Nabi saw. berarti cinta kepada Allah. Begitu pula cinta kepada 

Ulama dan Atqiya (orang-orang yang bertaqwa), karena Allah swt mencintai 

mereka dan merekapun mencintai Allah. Kecintaan-kecintaan kepada Nabi, 

Ulama, dan Atqiya itu semua dikembalikan pada kecintaan pada kecintaan yang 
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asal yang sebenarnya dan tidak akan beralih kepada yang lain. Kecintaan yang 

asal itu adalah kecintaan kepada Allah. 

Tidak ada yang dicintai secara hakiki bagi orang yang memiliki mata hati 

kecuali Allah swt. Dan tidak ada yang berhak dicintai selain-Nya. 

5) Mencari ilmu 

Rasulullah bersabda:  

ُر ُكمم َمنم  َعنم ُعثمَماَن بمِن َعفَّاَن َرِضَى هللاُ َعنمُه اَنَّ َرُسومَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل: خي م
 (َن َوَعلََّمُه. )رواه الرتمذىتَ َعلََّم المقرماٰ 

Artinya: “Dari Utsman bin ‘Affan r.a.,Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, 

‘Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar al-Qur’an dan 

mengajarkannya’.”) (HR. Tirmidzi) 9 

 

Maksudnya seorang muslim yang baik yaitu yang belajar al-Qur’an dan 

mengajarkannya. Tidak hanya al-Qur’an saja tetapi juga ilmu-ilmu yang lain 

seperti hadits, fikih, dan akhlak. Itu semua hanya bisa difahami dengan belajar. 

Untuk menjadi seorang yang alim mengharapkan ilmu dengan tanpa belajar 

menandakan kebebalan otak seseorang. Karena ia tidak paham bahwa belajar 

adalah pintu utama masuknya ilmu. Padahal, andai saja ia mau berfikir ia pasti 

akan memahami bukti-buktinya. 

Bukti pertama, hukum sebab akibat. Salah satu dari hukum alam ini 

menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada dan yang terjadi pasti memiliki 

sebab. Seperti adanya rumah pasti ada yang membangunnya, adanya mobil pasti 

ada yang merakitnya, dan adanya ilmu pasti ada prosesnya, yaitu belajar. 

Bukti kedua, adalah kesaksian ayat suci al-Qur’an yang menegaskan bahwa 

kepahaman adalah bermula dari belajar. Bahkan, karena betapa pentingnya fungsi 

belajar untuk menimba ilmu sampai segolongan umat Islam diperintahnya untuk 

                                                           
9 At-Tirmidzi, Terjemah Sunan At-Tirmidzi IV, Terj. Moh Zuhri (Semarang: CV Asy Syifa’, 1992), 504 
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tidak ikut serta dalam peperangan untuk belajar. Dalam surat al-Taubah Allah swt. 

berfirman: 

ُهمم طَاۤ  يمِن َوَما َكاَن المُمؤمِمنُ ومَن لِيَ نمِفُروما َكۤافًَّة ِۗ فَ َلومََل نَ َفَر ِمنم ُكلِ  ِفرمَقٍة مِ ن م َفٌة لِ يَ تَ َفقَُّهوما ِِف الدِ  ىِٕ
  ١٢٢َولِيُ نمِذُروما قَ ومَمُهمم ِاَذا َرَجُعوٓما اِلَيمِهمم َلَعلَُّهمم ََيمَذُرومنَ 

Artinya: “Maka jika Allah mengembalikanmu (Muhammad) kepada suatu 

golongan dari mereka (orang-orang munafik), kemudian mereka 

meminta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka 

katakanlah, “Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan 

tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah 

rela tidak pergi (berperang) sejak semula. Karena itu duduklah 

(tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut (berperang).” (QS. 

al-Taubah: 122).10 

 

Bukti ketiga, pernyataan Rasulullah secara langsung bahwa ilmu hanya akan 

didapatkan dengan cara belajar. Ilmu tidak akan mendatangi orang yang 

termenung berpangku tangan tidak mau menggunakan otaknya untuk berfikir. 

Beliau bersabda:  

بِِه  َعنم ُمَعاِويََة َرِضَى هللُا َعنُه يَ ُقومُل: َسَِعمُت النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَليمِه َوَسلََّم يَ ُقومُل: َمنم يُرِيمِد هللاُ 
َا اَََن قَاِسٌم َوهللاُ  يمِن، َوِاَّنَّ ُه ِِف الدِ  رًا يُ َفقِ هم  )رواه البخارى( يُ عمِطىم  َخي م

 

 

Artinya: “Dari Muawiyah r.a. berkata, ‘Aku mendengar Nabi saw. bersabda, 

“Siapa yang dikehendaki oleh Allah (untuk diberi) kebaikan, maka Allah 

memberinya kefahaman agama. Aku hanyalah pembagi, dan Allahlah 

yang memberi.”(HR. Bukhori)11 

 

6) Mengagungkan derajat Nabi Muhammad saw 

Mengagungkan Nabi adalah dengan mengetahui keluhuran derajatnya, 

menjaga adab dan tata karma ketika menyebutnya, mendengar nama dan 

haditsnya, memperbanyak shalawat kepadanya dan sungguh-sungguh dalam 

mengikuti sunnahnya (ajarannya). 

 

                                                           
10  al-Qur’an, 09:122 (Kementrian Agama Republik Indonesia) 
11 Al-Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari I, Terj : Achmad Sunarto, (Semarang : CV Asy Syifa’, 1993), 

67 
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Allah berfirman: 

َواَتُكمم فَ ومَق َصومِت النَِّبِ  َوََل ََتمَهُروما َلهُ  َي َُّها الَِّذيمَن ٰاَمنُ وما ََل تَ رمفَ ُعوٓما َاصم رِ  ِِبلمَقوملِ  ٰيٰٓ  َكَجهم
ُعُرومنَ    ٢بَ عمِضُكمم لِبَ عمٍض اَنم ََتمَبَط اَعمَماُلُكمم َواَن مُتمم ََل َتشم

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan 

suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya 

dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu 

terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus 

sedangkan kamu tidak menyadari” (QS. al-Hujurat: 2)12 

7) Ikhlas dalam setiap amal perbuatan karena Allah 

Imam Ghazali memberikan pengertian, bahwa ikhlas adalah tujuan 

seseorang di dalam melakukan sesuatu (yang baik) murni hanya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Bila seseorang tidur, beristirahat agar kuat dalam 

beribadah sesudahnya, maka tidurnya atau istirahatnya dianggap sebagai ibadah 

dan dengan tidurnya itu ia masuk dalam golongan orang-orang yang ikhlas.  

Ketahuilah bahwa keikhlasan serangkali dirusak oleh penyakit ujub 

(mengagumi diri). Barangsiapa merasa ujub oleh amalnya maka terhapuslah 

pahala amalannya. Demikian juga, barangsiapa menyombongkan diri dengan 

amalnya maka terhapuslah pula pahala amalannya.13 

8) Malu kepada Allah 

Malu itu adalah suatu sifat yang ada pada hati yang mendorong dirinya 

meniggalkan perbuatan yang tidak baik dan mencegahnya teledor memenuhi hak 

orang yang mempunyainya. Malu itu perangai yang mulia dan agung. Sifat malu 

itu pada dasarnya merupakan sifat bawaan wanita asli. Oleh sebab itu, apabila 

kaum wanita itu sudah sedikit atau berkurang memiliki sifat malu, maka itu 

pertanda hari kiamat telah dekat.  

                                                           
12 al-Qur’an, 49:02 (Kementrian Agama Republik Indonesia) 
13  Imam an-Nawawi, Penjelasan Lengkap Hadits Arba’in Imam An-Nawawi, terj. Salafuddin Abu 

Sayyid (Solo: Pustaka Arafah, 2011), 39 
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Rasulullah saw. bersabda: 

ََياُء ََل ََيمِتى ِإَلَّ ِِبَيمٍ  ٍ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَليمِه َوَسلََّم: اْلم رَاَن بمِن ُحَصْيم  َحِديمُث ِعمم
 )البخاري رواه )

Artinya: “Imran bin Hushain r.a berkata: ‘Nabi saw bersabda : malu itu tak 

mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan.”(HR. Bukhari).14  

 

Al Qadhi ‘Iyadh dan para ulama ahli berkata, “ Sesunggunya rasa malu itu 

dikategorikan dalam keimanan. Sekalipun rasa malu sebenarnya termasuk 

instinc yang dimiliki manusi, akan tetapi terkadang rasa malu sangat 

bergantung pada usaha (masing-masing individu) sebagaimana amal 

perbuatan terpuji yang lain. Rasa malu (supaya menghasilkan pahala) 

terkadang juga harus berkaitan erat dengan kaedah-kaedah syari’at yang 

harus disertai dengan usaha, niat dan ilmu. Kalau sudah dibarengi dengan 

kaedah-kaedah syari’ah seperti itu, maka rasa malu akan mampu mendorong 

seseorang melakukan amal baik atau sebaliknya mencegahnya dari 

perbuatan maksiat.15 

Dengan itu maka seorang muslim akan condong kedalam kebaikan karena 

jika melakukan kemaksiatan seorang muslim merasa malu dihadapan Allah, maka 

jika sifat ini dimiliki oleh seorang muslim maka ia benar malu kepada Allah.   

9) Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. 

Ali bin Abi Thalib ra. Berkata: seutama-utama amal ialah amar ma’ruf dan 

nahi mungkar dan membenci orang yang fasiq. 

Maka barangsiapa yang menganjurkan kebaikan berarti memperkuat orang 

mu’min dan siapa yang mencegah yang mungkar berarti menghina orang 

munafiq. 

Abul laits berkata: Seorang yang menjalankan amar ma’ruf dan nahi 

mungkar harus melengkapi lima syarat16: 

a) Berilmu, sebab orang yang bodoh, tidak mengerti ma’ruf dan mungkar 

b) Ikhlas karena Allah dan menegakkan agama 

                                                           
14 Al-Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari VIII, Terj : Achmad Sunarto, (Semarang : CV Asy Syifa’, 

1993), 106 
15 Imam an-Nawawi, Shahiih Muslim Bi Syarhin-Nawawi, Terj: Wawan Djunaedi, Terjemah Syarah 

Shahiih Muslim Buku 1, (Jakarta : Mustaqim, 2004), 478 
16 Abullaits Assamarqandi, Tanbihul Ghafilin, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992), 118 
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c) Kasih sayang kepada yang dinasehati, dengan lunak dan ramah dan jangan 

menggunakan kekerasan 

d) Sabar, tenang, sebab Allah berfirman yang artinya: “Anjurkan kebaikan dan 

cegahlah yang mungkar dan sabarlah terhadap segala penderitaanmu.” 

e) Harus mengerjakan apa-apa yang dianjurkan supaya tidak dicemoohkan 

orang atas perbuatannya sendiri seperti yang dianjurkan dalam ayat yang 

artinya: “Apakah kamu menganjurkan kebaikan kepada orang lain tetapi 

melupakan dirimu sendiri.). 

10) Bertaubat 

Kepada setiap mukmin yang durhaka dengan melakukan perbuatan maksiat, 

hendaklah segera kembali kepada Allah swt. dengan bertaubat kepada-Nya dari 

dosa tersebut sebelum terlambat. Kelak, jika mati akan menemui Tuhannya dalam 

keadaan kotor dan celaka, sebagaimana firman Allah berikut ini: 

َها َوََل ََيمٰي َجَهنَّ  لَهُ  فَِانَّ  ُُممرًِما رَبَّهُ  َيَّمتِ  َمنم  اِنَّهُ    ٧٤َم ِۗ ََل َْيُومُت ِفي م
Artinya: “Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan 

berdosa, maka sungguh, baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak 

mati (terus merasakan azab) di dalamnya dan tidak (pula) hidup (tidak 

dapat bertobat).” (QS. Thaha: 74)17 

d. Ciri-ciri Orang yang Beriman 

Jika Iman diartikan percaya, maka ciri-ciri orang yang tidak beriman tidak ada 

yang diketahhui kecuali Allah saja, Karena yang mengetaui isi hati seseorang 

hanyalah Allah. Karena pengertian Iman yang sesungguhnya adalah meliputi aspek 

qalbu, ucapan dan perilaku, maka ciri-ciri orang yang beriman akan dapat diketahui, 

antara lain:18 

 

                                                           
17 al-Qur’an, 20:74. (Kementrian Agama Republik Indonesia) 
18 Qurrotul Ainiyah. “Konsep Kesatuan Iman, Iptek dan Amal Menuju Terbentuknya Insan Kamil 

dalam Prespektif Pendidikan Islam,” Edukasi,2 (Januari-Juni, 2017), 87 
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1) Tawakkal 

Apabila dibacakan ayat-ayat Allah (al-Qur’an), kalbunya terangsang untuk 

melaksanakannya. Tawakkal yaitu senantiasa hanya mengabdi (hidup) menurut 

apa yang diperintahkan Allah. Dengan kata lain, orang yang bertawakkal adalah 

orang yang menyandarkan berbagai aktifitasnya atas perintah Allah. Seorang 

mukmin makan bukan didorong oleh perutnya yang lapar akan tetapi karena sadar 

akan perintah Allah dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 172. 

ُه تَ عمُبدُ  ُتمم ِاٰيَّ ُكُروما للِٰ ِ ِانم ُكن م َي َُّها الَِّذيمَن ٰاَمنُ وما ُكُلوما ِمنم طَيِ ٰبِت َما َرَزق مٰنُكمم َواشم   ١٧٢ومنَ ٰيٰٓ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik 

yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 

kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. al-Baqarah (2): 172.)19 

 

Dalam konteks Islam, bila makan pada hakikatnya melaksanakan perintah 

Allah supaya fisik kuat untuk beribadah kepada-Nya. 

Tawakkal merupakan salah satu ciri orang yang beriman, bahkan 

Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama Arab Saudi, menyatakan seperti 

yang dikutip dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa “Tawakkal merupakan 

pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan.”  

Tawakkal merupakan ciri orang beriman, meskipun seseorang tela mengaku 

dirinya beriman, dia tidak bisa disebut dirinya beriman, bila tidak memiliki sifat 

tawakkal pada dirinya. Allah Swt berfirman dalam Qs. Yunus: 84, dalam ayat 

lain, Allah Swt berfirman Qs. al-Maidah: 23. Tawakkal menjadi ciri mukmin yang 

sejati bukanlah tawakkal dalam arti kemaslahatan yang menyebabkan tidak mau 

berusaha. Abu Bakr Jabir al-Jazairi dalam bukunya Minhaajul-Muslim 

menyatakan bahwa tawakkal yang merupakan bagian langsung dari Iman dan 

Akidahnya. Ialah taat kepada Allah Ta’ala dengan menghadirkan semua sebab 

                                                           
19  al-Qur’an, 02:172 (Kementrian Agama Republik Indonesia) 
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yang diperlukan dalam semua sebab yang diperlukan dalam semua perbuatan 

yang hendak dikerjakan. Dia tidak berambisi pada buah atau hasil tanpa 

memberikan sebab-sebabnya, dan tidak meletakkan hasil tanpa pengantarnya. 

Hanya saja, pembuahan sebab-sebab tersebut dan produktifitas pengantar-

pengantar tersebut dia serahka sepenuhnya kepada Allah Swt, karena hanya Dia 

saja Yang Maha Kuasa atas hal tersebut, dan bukan yang lain. 

Tawakkal adalah memutuskan hati dari ketergantungan, melepaskan 

keterikatan kepada makluk, menampakan kebutuhan kepada Allah yang 

mengubah semua keadaan, yang menentukan takdir, yang tidak ada Tuhan kecuali 

Allah. Tawakkal merupakan kesungguhan hati untuk brgantung kepada Allah 

dalam mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan, baik untuk masalah dunia 

maupun Akhirat. 

Tawakkal merupakan kejujuran, Iman, ketenangan, dan kedamaian. Ia 

merupakan sikap untuk percaya kepada Allah dan merupakan suatu angan yang 

membarengi amal perbuatan. Ia merupakan sebuah niat yang tidak akan pernah 

padam sinarnya, meskipun banyak ditimpa cobaan. Karena dengan tawakkal, 

hilanglah duka nestapa dan sifat tamak. Dengan demikian dengan bertawakkal 

kepada Allah hilanglah sifat-sifat seperti dijelaskan diatas. 

2) Mawas diri dan Bersikap Ilmiah 

Mawas diri yang berhubungan dengan alam pikiran, yaitu bersikap kritis 

dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai-nilai dasaar 

keIslaman. Hal ini diperlukan agar terhindar dari berbagai fitnah. Qs. Ali Imran 

(3): 7. Atas dasar itulah hendaknya seseorang tidak dibenarkan menyatakan suatu 

sikap, sebelum mengetahui terlebih dahulu permasalahannya, sebagaimana 

dinyatakan di dalam al-Qur’an antara lain Qs. al-Isra’ (17): 36. Dalam Agama 
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Islam, kita dilarang untuk menerima informasi begitu saja tanpa dicek atau 

dikonfirmasi terlebih dahulu. Dengan menambah wawasan, kita bisa memperkaya 

Khasanah intelektual sehingga bisa menjadi pisau analisis atau alat bantu 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dari sisi-sisi yang belum perna dijelajahi 

sebelumnya. Misalnya, dalam menjawab tantangan teknologi yang kian maju dan 

belum ada contoh kasusnya dalam sejarah Islam. 

3) Optimis 

Al-Qur’an memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk selalu 

bersikap optimis karena pada hakikatnya tantangan, merupakan pelajaran bagi 

setiap manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam Qs. al-Insyirah (94): 5-6. Jika 

seseorang telah merasa melaksanakan sesuatu perbuatan dengan penuh 

perhitungan tidak perlu memikirkan bagaimana hasilnya nanti, karena hasil adala 

akibat dari suatu perbuatan. 

4) Konsisten dan Menepati Janji 

Seorang mukmin senantiasa akan menepati janji, baik dengan sesame 

manusia, Allah maupun lingkungannya. Seorang mukmin adalah seorang yang 

telah berjanji untuk berpandangan dan bersikap dengan yang dikehendaki Allah. 

Setiap insan wajib beramal dengan syariat Islam secara sempurna berlandaskan al-

Qur’an dan sunnah. Walau bagaimanapun amalan seseorang dianggap mati tanpa 

Iman. Ima berkaitan erat dengan kepercayaan dan keyakinan dan ia adalah nyawa 

dan hanya dia yang menentukan sesuatu amalan diterima ataupun ditolak oleh 

Allah. Sebagaimana dalam Qs. al-Zumar (39): 64. Karena iman adalah nyawa 

kepada segala amalan dan tindak tanduk manusia, ia perlu dipelajari dengan cara 

yang benar supaya kesesatan tidak menyelubunginya. Antara mempelajari ilmu 

yang diberikan adalah mempelajari ilmu serta kefahaman dua ayat. Mempelajari 
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ilmu melalui penguasaan dua ayat maksudnya adalah, pertama ayat-ayat al-

Qur’an, kedua ayat-ayat Allah yang tersembunyi di alam semesta. 

3. Konsep Ilmu 

a. Pengertian Ilmu dan Dalilnya 

 عِ اقِ وَ لم لِ  قُ ابِ طَ مُ الم  مُ ازِ المَ  ادُ قَ تِ عم اَِل  مٌ لم العِ 
Artinya: “Ilmu pengetahuan adalah keyakinan kuat yang sesuai dengan 

kenyataan”20  

Kata ilmu berasal dari bahasa Arab “Ilmu” yang berarti pengetahuan. Dari segi 

bahasa, ilmu berarti jelas, baik dari arti maupun obyeknya. Ilmu yang berarti 

pengetahuan yang jelas itu ada dua macam, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan 

ilmiah. Pengetahuan bisa diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan, 

seperti perasaan, pikiran, pengalaman, pancaindra, dan intuisi untuk mengetahui 

sesuatu tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya. Dalam bahasa Inggris, 

jenis ilmu disebut “knowledge”.21 

Dalam Agama Islam dianjurkan setiap muslim untuk belajar melihat betapa 

pentingnya ilmu, bahkan Nabi saw mengumpamakan pahala orang yang mencari 

ilmu seperti pahala berjihad dalam sabdanya yang berbunyi:  

، َعنم َأِبم  بَ َرََن َخاِلُد بمُن يَزِيمَد المَعَتِلىُّ ، َأخم ُر بمُن َعِلىٍ  ثَ َنا َنصم ، َعِن الرَّبِيمِع بمِن َحدَّ  َجعمَفٍر الرَّازِىم
أََنِس بمِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسومُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليمِه َوَسلََّم: "َمنم َخرََج ِِفم طََلِب  أََنٍس، َعنم 

 المِعلمِم فَ ُهَو ِِفم َسِبيمِل هللِا َحَّتَّ يَ رمِجَع".)رواه الرتمذى(
Artinya: “Nasr bin Ali menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid al-‘Atalli 

memberitahukan kepada kami, dari Abu Ja’far ar-Razi, dari ar-Rabi’ bin 

Anas, dari Anas bin Malik berkata: ‘Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa 

                                                           
20 Syekh asy-Syarif al-Jurjani, Kitab At-Ta’rifat, (Kairo: Darul Fadhilah), 130  
21 Qurrotul Ainiyah. “Konsep Kesatuan Iman, Iptek dan Amal Menuju Terbentuknya Insan Kamil dalam 

Prespektif Pendidikan Islam,” Edukasi,2 (Januari-Juni, 2017), 93 
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yang keluar (dari rumahnya) untuk mencari ilmu, maka dia dalam jihad di 

jalan Allah sehingga ia kembali’.”22 (HR Turmudzi.)23 

 
Allah memberi ilmu pada manusia melalui tiga cara. Pertama, dengan perantara 

malaikat yang menampakkan diri dengan nyata. Yaitu malaikat Jibril yang bertugas 

menyampaikan wahyu. Contohnya seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad Saw. 

Beliau didatangi Jibril sebanyak dua puluh lima ribu kali dengan membawakan 

wahyu dari Allah. 

Cara yang pertama ini adalah proses turunnya ilmu dengan tingkatan tertinggi 

dan hanya terjadi pada Nabi saja. 

Kedua, dengan memperdengarkan suara tanpa memperlihatkan wujud apapun. 

Contohnya seperti yang terjadi pada Nabi Musa Kalimullah.24 Allah memanggilnya 

dan memperdengarkan suara yang menyampaikan wahyu padanya. Cara yang kedua 

ini juga khusus untuk Nabi. 

Ketiga, dengan jalan Ilham. Yakni ilmu langsung ditumbuhkan Allah dalam 

hati manusia tanpa perantara siapapun. Ilham ini ada dua macam. Pertama, Ilham 

berupa ulmu yang diberikan langsung dengan tanpa proses belajar terlebih dahulu. 

Contohnya seperti ilmu yang diberikan Allah pada Nabi Adam as. Kedua, ilmu yang 

berupa malakah atau kemampuan memahami sesuatu . ilham (berupa ilmu) akan 

muncul setelah dipicu dengan proses berfikir yang disebut dengan belajar. Tanpa 

melalui proses ini ilham tidak akan muncul.25 

                                                           
22 Muhammad Isa bin Surah at-Tirmidzi Terjemah Sunan at-Tirmidzi IV, Terj. Moh Zuhri (Semarang : CV 

Asy-Syifa’, 1992), 274 

23 At-Tirmidzi, Terjemah Sunan At-Tirmidzi IV, Terj. Moh Zuhri (Semarang: CV Asy Syifa’, 1992), 274 
24  Kalimullah adalah julukan Nabi Musa. Dijuluki demikian karena beliau mendapatkan Khitob wahyu dari 

Allah berupa suara 

25 Shohibun Niam bin Maulan al Tarobani, Zadah (Bekal menggapai Ilmu Manfaat dan Berkah) Pengantar 

Memahami Nadham أالال, (al-Aziziyyyah Press, 2014), 93 
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Manusia pada umumnya mendapatkan Ilmu dari Allah dalam bentuk malakah 

ini. Sehingga harus ada proses yang memicu kemunculannya, yaitu belajar dan hanya 

sedikit saja yang mendapatkan ilmu berupa ilhma secara langsung.  

Tiga perincian ini hanya berlaku untuk ilmu muktasab saja. Sedangkan ilmu-

ilmu yang bersifat dhoruri semuanya langsung melalui ilham. Seperti yang telah al-

Faqir kemukakan di depan. Ilmu muktasab adalah pengetahuan yang hanya dapat 

diperoleh ketika berfikir dengan keras. 

Contohnya adalah seperti ilmu fiqih, tasawwuf, kedokteran, astronomi dan 

ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu muktasab inilah yang lumrah disebut dengan Ilmu 

Pengetahuan. 26 

b. Keutamaan Ilmu 

Kemuliaan manusia ditentukan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah harta, 

pangkat, wibawa, jasa-jasa dan ilmu. Diantara semuanya yang menjadi penentu dasar 

adalah ilmu. Karena semua penentu yang lain akan muncul ketika ada ilmu. Dengan 

ilmu, seorang muslim tidak hanya mulia di sisi manusia, namun juga di sisi Allah, 

sang pencipta alam semesta. 27 Nabi Muhammad saw bersabda mengenai keutamaan 

ilmu  

َعمَمِش َعنم َأِبم َصاِلٍح، َعنم َأِبم ُهَري مرَ  بَ َرََن أَبُ وم َأََسََة، َعِن األم ثَ َنا ََممُمومُد بمُن َغيمََلِن، َأخم َة قَاَل: َحدَّ
َنَِّة رِي مًقا يَ لمَتِمُس ِفيمِه ِعلمًما َسهََّل هللُا َلُه طَرِي مًقا ِإَل قَاَل َرُسومُل هللِا َعَليمِه َوَسلََّم: َمنم َسَلَك طَ   الم

   )رواه الرتمذى(
Artinya: “Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Usamah 

memberitahukan kepada ami, dari al-A’masy dari Abi Shalih, dari Abi 

hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: ‘Barangsiapa menempuh jalan 

untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju 

syurga.”28 

                                                           
26  Ibid, 94 
27 Shohibun Niam bin Maulan al Tarobani, Zadah (Bekal menggapai Ilmu Manfaat dan Berkah) Pengantar 

Memahami Nadham أالال, (al-Aziziyyyah Press, 2014), 67 
28  Muhammad Isa bin Surah at-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi Juz IV, Terj : Moh Zuhri, Terjemah Sunan at-

Tirmidzi IV, (Semarang : CV. Asy-Syifa’, 1992), 274 
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c. Perintah Menuntut Ilmu 

Di dalam Agama Islam mewajibkan setiap muslim untuk belajar karena suatu 

proses utama untuk menyerap ilmu pengetahuan adalah dengan cara belajar. Allah 

memerintahkan Nabi Muhammad untuk belajar melalui firmannya:   

ِم َربِ َك الَِّذيم َخَلَق   نمَساَن ِمنم َعَلقٍ    ١اِق مرَأم ِِبسم َرمُ  ٢َخَلَق اَلمِ َكم الَِّذيم َعلََّم   ٣اِق مرَأم َوَربَُّك اَلم

نمَساَن َما َلَم يَ عمَلممِۗ  ٤ِِبلمَقَلمِ     ٥َعلََّم اَلمِ
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, (1 Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (2), Bacalah, dan T 

uhanmulah Yang Maha mulia, (3). Yang mengajar (manusia) dengan pena. 

(4). Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (5).” (QS. al-

Alaq (96): 1-5)29 

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa umat muslim diperintahkan untuk 

belajar salah satunya dengan membaca mengingat betapa pentingnya suatu ilmu 

pengetahuan sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dalam menjalankan 

syariat Islam diperlukan ilmu untuk mengetahui perintah-perintah dan larangan-

larangan yang ada dalam ajaran Islam. Tanpa ilmu seseorang akan kesulitan dalam 

membedakan mana yang menjadi perintah dan mana yang menjadi larangan sehingga 

peran menuntut ilmu sangat penting sekali dalam menjalankan syariat-syariat Islam. 

d. Keutamaan Mengamalkan Ilmu 

Seorang alim yang beramal dengan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang 

lain, dialah orang utama yang patut disebut sebagai pewaris para Nabi. Martabat para 

ulama yang beramal dengan ilmunya terletak di bawah tingkatan para Nabi, 

menyusul kemudian para mukminin yang lain. Sebab, para ulama yang beramal 

adalah orang-orang yang menjembatani antara Nabi saw. dengan kaum muslimin.  

 

                                                           
29  al-Qur’an, 96:1-5 (Kementrian Agama Republik Indonesia) 
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Firman Allah tentang keutamaan mengamalkan ilmu: 

تُ ُلومٓ  َنا َعَليمِهمم اَِن اق م ُهمم َِۗوَلوم َوَلوم اَنَّ َكتَ ب م ُرُجوما ِمنم ِدَٰيرُِكمم مَّا فَ َعُلومُه ِاَلَّ َقِليمٌل مِ ن م ا اَن مُفَسُكمم اَِو اخم
رًا َلَكانَ اَن َُّهمم فَ َعُلوما َما يُ ومَعظُومَن ِبه  تًا  تَ ثمبِ  َوَاَشدَّ  َّلَُّمم  َخي م   ٦٦ي م

Artinya:" Dan sekalipun telah Kami perintahkan kepada mereka, “Bunuhlah dirimu 

atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu,” ternyata mereka tidak 

akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya 

mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu 

lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)" (QS. An-Nisa 

(4): 66)30 

 

e. Bahaya Orang yang Tidak Mengamalkan Ilmu 

Ali bin Abi Thalib ra. Berkata: seorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, 

maka orang enggan belajar daripadanya, sebab seorang alim jika tidak mengamalkan 

ilmunya, maka ilmu itu tidak berguna baginya meskipun ia telah mengumpulkan 

ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab diberitakan dari Bani Isra’il telah menghimpun 

ilmu sebanyak delapan puluh peti besar dari ilmu, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu 

kepada Nabi, supaya memberitahukan kepada orang ‘alim itu: “Andaikan kamu telah 

menghimpun lipat dua kali dari ilmumu itu, maka tidak berguna selama kamu tidak 

mengerjakan tiga macam: 1. Jangan cinta kepada dunia sebab dunia ini bukan 

tempat tinggal tetap bagi orang mukmin, 2. Jangan bersahabat dengan syaithan 

sebab ia bukan sahabat orang mukmin, 3. Jangan mengganggu orang mukmin sebab 

yang demikian itu bukan kelakuan orang mukmin.”31 

f. Celaan Bagi Orang yang Tidak Berilmu 

Seorang muslim harus mengetahui suatu hukum. Jika tidak, maka seorang 

muslim akan mudah tergelincir ke dalam perkara yang dimurkai Allah swt., suka 

atau tidak suka sebab kebodohannya. Betapa tidak! mungkin, perkara yang wajib 

                                                           
30 al-Qur’an 4:66 (Kementrian Agama Republik Indonesia) 
31 Abullaits Assamarqandi, Tanbihul Ghafilin, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992), 661 
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dikiranya haram dan dikatakan tidak wajib. Sebaliknya, yang haram dianggap wajib 

sebagai suatu ketaatan, sehingga dikatakan tidak haram. 32 

Hal itulah yang menjadi puncak bahayanya orang yang bodoh. Tidak aneh, jika 

seorang yang tidak berilmu atau bodoh mudah tergelincir kepada kekufuran yang 

disebabkan kebodohannya sendiri.  

4. Konsep Amal 

a. Pengertian dan dalil tentang amal 

َسِديم اَلَِّذيم يَ ُقومُم ِبِه اإِلنمسَ اَلمَعَمُل  ُد الَم ُهم ُد َعَليمِه ِِبلنَّفعِ الم ٍ يَ ُعوم ِل ََتمِقيمِق َهَدِف ُمَعْيَّ  اُن ِمنم َاجم
Artinya: “Amal yakni upaya fisik yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan 

sesuatu yang menguntungkan”33 

 

Amal adalah perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa, baik ucapan, 

perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati. Amal berdasarkan niat, tiada amal 

tanpa niat, setiap amal yang niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan 

mendapatkan pahala. Karena dasar setiap amal adalah niatnya, itulah yang menjadi 

sumber pembangkit. Niat yang baik bisa dibenarkan agama bila dilaksanakan dengan 

cara yang baik. Karena dalam Islam, tidak boleh ada tujuan menghalalkan segala 

cara. Maka janganlah tergesa-gesa berniat sebelum mengerti dengan pasti apa 

hukumnya amal yang akan dikerjakannya itu. 

Syarat yang menentukan bagi diterimanya suatu amal kebaikan ialah ikhlas 

karena Allah dan mengharapkan pahala-Nya, bukan karena riya’ atau pamer atau 

tujuan-tujuan lainnya. sehingga menurut hadits diatas amal yang diterima oleh Allah 

yaitu ketika amal yang kita lakukan diiringi dengan niat yang ikhlas tanpa 

mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridho Allah Swt. 

                                                           
32  Anwar Rasyidi, Nasehat Agama dan Wasiat Iman, (CV. Toha Putra, Semarang: 1993), 89 

 
33  Muhammad Abu Kholif, https://mawdoo3.com/تعريف_العمل, diakses pada 21 juli 2019. 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan dan kenikmatan yang baik dapat 

berubah menjadi ibadah jika disertai niat tulus ikhlas untuk menjaga anugrah hidup 

dan memanfaatkannya, serta menghormati niat pemberinya. Jika iman merupakan 

ruh dan rahasia amal, maka amal merupakan tubuh dan bentuk iman. Dan 

memisahkan keduanya akan menghasilkan bentuk kehidupan yang tumbang. Orang 

yang beriman tetapi tidak berkerja, maka ia hidup dalam kehampaan dan 

kelumpuhan, tidak ada hasil kongkret dalam hidupnya, dan tidak ada tanda-tanda 

keimanannya. Sebaliknya orang yang bekerja tanpa iman akan hidup seperti robot 

dan tidak mampu merasakan eksistensi nilai-nilai dibalik penciptaannya. Islam 

menetapkan amal tanpa iman adalah perjuangan sia-sia, bagaikan debu yang 

berhamburan ditiup angin kencang. Allah Swt berfirman dalam QS. Furqan: 23. 

Dalam pengertian umum, amal dalam Islam merupakan aktivitas terpenting bagi 

seorang muslim dalam kehidupan didunia.34 

b. Syarat-syarat diterimanya amal. 

Syarat suatu amal tidak lain dan tidak bukan adalah ikhlas, yang disebut ikhlas 

adalah hanya bertujuan meraih ridha-Nya semata-mata didalam melakukan ketaatan 

(amalan) dan tidak menginginkan yang lain.35 

Adapun keikhlasan sebagai pelindung amal perbuatan, maka tentulah kiranya 

diketahui tingkat-tingkat keikhlasan tersebut: 

1) Tingkat tertinggi, yaitu memurnikan amal perbuatan dari campuran makhluk, 

dalam arti melakukan ibadah semata-mata demi menjunjung tinggi perintah Allah, 

tanpa ada maksud mencari jasa dari sesama manusia. 

                                                           
34  Qurrotul Ainiyah, “Konsep Kesatuan Iman, Iptek dan Amal Menuju Terbentuknya Insan Kamil dalam 

Prespektif Pendidikan Islam,” Edukasi,2 (Januari-Juni 2017), 97 
35 Imam an-Nawawi, Penjelasan Lengkap Hadits Arba’in Imam An-Nawawi, terj. Salafuddin Abu Sayyid 

(Solo: Pustaka Arafah, 2011), 39 
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2) Tingkat menengah, yaitu melakukan sesuatu karena Allah dengan maksud agar 

memperoleh imbalan di akhirat seperti dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke 

surga. 

3) Tingkat rendah, yaitu melakukan sesuatu karena Allah, dengan maksud agar 

memperoleh imbalan duniawi seperti kelapangan rizki, tertolaknya dari 

marabahaya dsb.36 

5. Konsep Dasar Internalisasi 

a. Pengertian internalisasi 

Interrnalisasi diartikan sebagai proses peenguasaan secara mendalam, 

berlangsung melalui penyuluhan, latihan, penataran atau pengkondisian tertentu 

lainnya. Oleh karena itu, proses guru, instruktur dalam situasi tertentu, sesuai dengan 

kapasitas sistem organic dan kejiwaannya. Internalisasi sebagai suatu proses 

pendidikan mengakui bahwa anak atau individu memiliki potensi yang terkandung 

dalam gennya untuk dikembangkan, baik berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu 

maupun emosi dalam kepribadiannya. Pilihan atau jarak tingkah laku seseorang anak 

atau individu adalah budaya yang telah diinternalisasikan dan memproses 

informasinya (Hall dalam Rohidi 1994:31). Dalam kaitannya dengan internalisasi, 

Muhadjir (2000:133) mengemukakan bahwa internalisasi adalah interaksi yang 

memberi pengaruh pada penerimaan atau penolakan nilai (Values), lebih memberi 

pengaruh pada kepribadian, fungsi evaluatif menjadi lebih dominan. Proses 

internalisasi dilakukan melalui lima jenjang, yaitu (1) menerima, (2) menanggapi, (3) 

memberi nilai, (4) mengorganisasi nilai, dan (5) karakterisasi nilai.37 

                                                           
36 M. Aliy As’ad, Nasihat Penghuni Dunia, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1983), 143 
37 Ery Widyastuti, et.al. “Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Lingkungan Dalam Perilaku Konsumsi 

(Studi Kasus di SMAN Bangil),” Jurnal Pendidikan Teori, Penelitian, dan Pengembangan, Vol 1 Nomor 12  

(Desember, 2016), 2390 
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Proses internalisasi benar-benar mencapai tujuannya apabila telah mencapai 

jenjang yang keempat yaitu mengorganisasikan nilai. Mulai jenjang keempat ini 

kemudian terjadi proses menuju kepemilikan sistem nilai tertentu. Pada jenjang ini 

berbagai nilai ditata supaya sinkron dan koheren. Baru pada jenjang kelima proses 

internalisasi nilai, subjek sudah memulai menyusun hubungan hierarki berbagai nilai 

dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menyatu dalam arti sinkron dan 

koheren. Apabila para pendidik memahami hubungan hierarki serta pengorganisasian 

berbagai nilai ini, maka proses internalisasi nilai bagi siswa akan terwujud. Jadi, yang 

diperlukan adalah transinternalisasi program pendidikan yang maknanya bahwa subjek 

didik bersama pendidiknya menghayati program beserta nilainya. Proses lanjut dari 

penghayatan nilai adalah aktualisasi nilai atau perwujudan nilai dalam perilaku sehari-

hari. 

Sebuah perilaku terbentuk melalui beberapa tahapan. Tahapan pembentukan 

perilaku dikemukakan oleh Procasca & D’Cle-mente (Zubaedi, 2012:28) yang 

mengemukakan bahwa dalam perubahan perilaku terdapat lima tahap hingga perilaku 

tersebut benar-benar terjadi, yaitu tahap satu procontemplation, ialah kondisi awal 

seseorang yang pada dasarnya manusia tidak ingin mengubah perilaku, tahap dua 

contemplation, yaitu tahapan mempertimbangkan untuk berubah, tahap tiga 

preparation, yaitu tahapan membuat sedikit perubahan, tahap empat action, yaitu 

tahapan dimana seseorang mulai terikat perilaku baru, dan tahap lima maintenance, 

yaitu tahapan mempertahankan perilaku baru. 

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa untuk mengubah perilaku seseorang 

maka diperlukan proses sehingga pendidikan karakter yang mengusahakan perubahan 

perilaku memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan kesabaran, ketelatenan dan 

kerja sama dari berbagai piak. Dengan demikian, nilai-nilai karakter yang telah 
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ditanamkan dalam diri peserta didik akan melembaga dan teraktualisasi sebagai 

perilaku peserta didik. 

b. Internalisasi Nilai-Nilai Iman, Ilmu, dan Amal melalui Pengajian Kitab Arba’i>n 

al-Nawawiyah di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

Internalisasi merupakan pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin 

atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin 

atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi pada hakikatnya 

adalah suatu proses menanamkan sesuatu, yakni merupakan proses pemasukan suatu 

nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna 

realitas pengalaman.  

Menurut Muhaimin dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan 

peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya 

internalisasi yaitu:38 

1) Tahap transformasi nilai 

Tahap transformasi nilai merupakan komunikasi verbal tentang nilai. Pada 

tahap ini guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang 

baik kepada siswa, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal tentang nilai.  

2) Tahap transaksi nilai 

Tahap transaksi nilai adalah tahapan pendidikan nilai dengan jalan 

komunikasi dua arah, atau interaksi antar siswa dengan guru bersifat interaksi 

timbal balik. Kalau pada tahap transformasi, komunikasi masih dalam bentuk satu 

arah, yakni guru aktif. Tetapi dalam transaksi ini guru dan siswa sama-sama 

memiliki sifat yang aktif. Tekanan dari komunikasi ini masih menampilkan sosok 

fisiknya daripada sosok mentalnya. 

                                                           
38 Abdul Hamid, “Metode Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Di SMP Negeri 17 Kota Palu,” Jurnal Pendidikan Agama Islam,2 (2016),197. 
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3) Tahap Transinternalisasi 

Tahap transinternalisasi nilai yakni bahwa tahap ini jauh lebih dalam 

daripada sekedar transaksi. Dalam tahap ini penampilan guru dihadapan siswa 

bukan lagi sosok fisiknya, melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya). 

Proses internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan 

bersedia bersikap menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan 

apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem yang dianutnya. Pada tahap-tahap 

internalisasi ini diupayakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menyimak 

b) Responding 

c) Organization 

d) Characterization  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti termasuk dalam kategori kualitatif, 

tepatnya deskriptif kualitatif. Di mana penelitian ini, peneliti melakukan dialog dengan 

subjek yang diteliti untuk memperoleh data-data lisan kemudian dicatat secara lengkap 

terkait dengan masukan yang diperoleh dari subyek tersebut. Data selanjutnya dideskripsi.1 

Dalam penilitan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah study kasus, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang 

meliputi individu, kelompok, masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan intensif 

faktor-faktor yang terdapat di dalamnya.   

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, 

namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.2 Dalam penelitian 

kualitatif peneliti atau dibantu dengan rekannya sebagai instrumen penelitian atau alat 

pengumpul data, oleh karena itu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan 

berperanserta dalam kegiatan kemasyarakatan.3   

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini di lakukan di PP. Mamba’ul Hikmah Pasarpon, Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

                                                           
1 Lexy.j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009), 4 
2 Ibid, 163 
3 Ibid, 4 
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1. Mengingat bahwasanya PP. Mamba’ul Hikmah Pasarpon adalah lembaga pendidikan 

yang berciri khas Islam. 

2. Mengingat bahwa seorang peneliti termasuk santri di PP. Mamba’ul Hikmah. 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam membuat skripsi ini 

merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan atau rujukan utama dalam mengadakan 

suatu penelitian unntuk mengungkapkan dan menganalisa suatu pernyataan dari suatu 

penelitian tersebut 

Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:  

1. Sumber data primer, merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengadakan 

suatu penelitian untuk menigkatkan dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun data 

primer yang penulis gunakan adalah Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah karya Syaikh 

Syarofuddin al-Nawawi dan KH. Fatkhurrohman Effendie S.E Ak sebagai pengasuh PP. 

Mamba’ul Hikmah serta pengajar Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. 

2. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku penunjang yang berkaitan dengan kajian ini 

beserta sumber data tertulis, foto dan statistik yang menunjang penelitian tersebut.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamia), sumber data primer, dan teknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperanserta (participant observation), wawancara 

mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.4 

 

 

                                                           
4  Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2006) 
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1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan 

terhadap objek penelitian. Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi digunakan 

dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara 

langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya.5 

Adapun yang peneliti observasi adalah letak geografis Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikmah, proses kajian Kitab Arba’i >n al-Nawawiyah di Pondok Pesantren 

Mamba’ul hikmah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.6 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.  

Ada berberapa macam wawancara yang bisa dilakukan dalam penelitian yaitu: 

a. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa 

yang akan diperoleh. 

b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang bertujuan untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai 

pendapat dan ide-idenya. 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2010), 225 
6 Lexy.j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009), 186 
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c. Wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk penumpulan datanya. 

Dalam penelitian ini orang yang akan diwawancarai adalah: 

a. Pengasuh PP Mamba’ul Hikmah Pasarpon yaitu memperoleh informasi mengenai 

sejarah berdirinya PP Mamba’ul Hikmah Pasarpon  

b. Ketua pondok mengenai keadaan pengurus, santri, sarana prasarana di PP 

Mamba’ul Hikmah 

c. Santri yaitu untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan manfaat, 

mengaji Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. 

Hasil wawancara harus dicatat setelah selesai melakukan wawancara agar 

tidak lupa bahkan hilang. Karena wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak 

terstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap 

hasil wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 

tertulis.7 Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data atau dokumen-

dokumen yang ada, dan melalui foto, arsip, atau lainya yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk menggali data 

mengenai sejarah, visi misi dan tujuan PP Mamba’ul Hikmah Pasarpon, struktur 

organisasi, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana. 

 

 

                                                           
7  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 135. 
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4. Gabungan atau Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

F. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data kedalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi 

wawancara, catatan lapangan, dan meteri-materi yang lain yang telah dikumpulkan. 

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data 

kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinyu melalui 

kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. 

Peneliti setelah data diperoleh dari lapangan, mancatat dengan teliti dan terperinci, 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema polanya, serta membuang yang tidak perlu. 
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2. Model data (Data Display) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Mendefinisikan 

“model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan 

pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Peneliti selanjutnya menyajikan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah 

“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelas, konfigurasi yang mungkin, 

alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani 

kesimpulan-ini secara jelas, memlihara kejujuran, dan kecurigaan tetapi kesimpulan 

masih jauh. 

Peneliti menganalisis data dengan terus menerus, baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang 

terjadi.   

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

keshahihan  (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan 

tringulasi. Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari bisa 

juga diartikan sebagai pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

Ketekunan pengamatan ini peneliti  melakukan dengan cara (1). Mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap kondisi keadaan 
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santri yang mengikuti kajian Kitab Arba’in al-Nawawiyah di PP Mamba’ul Hikmah (2). 

Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pemeriksaan tahap awal dari seluruh 

faktor yang ditelaah sudah dipahami sampai memperoleh data yang akurat. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini 

digunakan tehnik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam 

metode kualitatif. Dengan hal ini peneliti menemukan suatu data (a) membandingkan hasil 

wawancara dengan data hasil pengamatan. (b) membandingkan apa yang dikatakan siswa 

mengenai kajian keagamaan dengan nilai-nilai yang didapat. (c) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

Dalam penelitian ini yaitu dengan mewancarai sumber untuk memperoleh data yang 

relevan, salah satunya dengan mewancarai Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

maupun santri  serta membandingkan dengan data yang diperoleh sampai mendapat data 

yang akurat.  

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam proses penelitian ini terdapat tiga tahapan ditambah tahapan akhir penelitian, 

yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: (1) 

Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian;8 (2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar 

                                                           
8 Lexy.j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009), 127 
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penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data; (3) Tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data 

dan yang terakhir (4) Tahap penulisan laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

INTERNALISASI NILAI-NILAI IMAN, ILMU, DAN AMAL DALAM KITAB AL- 

ARBA’I>N AL-NAWAWIYAH  

 

A. Data Umum 

1. Profil Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah (PPMH) Pasar Pon merupakan lembaga 

pendidikan yang didirikan pada tahun 1970 oleh Almaghfurlah KH. Maghfur Hasbulloh. 

Beliau adalah putra Kyai Hasbulloh dari Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak 

Ponorogo. KH. Maghfur Hasbulloh dikenal sebagai ulama kharismatik dan pendakwah 

kampiun Ponorogo. Salah satu peninggalan beliau, yang sekarang menjadi marak disetiap 

masjid pesantren Ponorogo selama bulan Ramadhan adalah pelaksanaan kuliah subuh dan 

khatm al-Qur’an yang dulu diasuhnya di Masjid Kauman Kota Lama Pasar Pon. 

Magnitude KH. Maghfur Hasbulloh yang luas menempatkan beliau sebagai salah satu 

dari 30 kyai pada pelaksanaan Istighotsah Kubro PBNU sebagai bentuk keprihatinan NU 

pada Bangsa, tahun 1997 di Stadion Tambak Sari Surabaya. 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon (PPMH) didirikan KH. Maghfur 

Hasbulloh sebagai wahana pendalaman agama (Tafaqquh fī al-Dīn) yang berbasis 

Manhāj Ahl al-Sunah wa al-Jamā’ah (ASWAJA) Al-al-Nahdiȳah. Awalnya, PPMH lebih 

berorientasi mengakomodasi santri-mahasiswa dari perguruan tinggi yang bertebaran di 

Ponorogo dengan mempertahankan pola Al-Salāfīyah-Syafi’īyah yang kental. Namun 

seiring dengan perkembangan zaman, PPMH memodifikasi diri menjadi pionir Pondok 

Pesantren yang berbasis kepemimpinan (leadership) sebagaimana  dikatakan 

Montgomery Subbān al-Yaum Rijāl al-Ghodd (pemuda hari ini adalah pemimpin masa 

depan). Pondok Pesantren menjadi wahana mencetak insan muslim yang berkarakter juga 

pelatihan menjadi kader-kader pemimpin muslim yang mampu berjuang di segala medan 



48 

 

 

(leiden ist leijden). 

Proses regeneratif tak terelakkan dan itu sebuah keniscayaan, di mana PPMH 

Pasar Pon juga berjalan pada era generasi dengan pola yang lebih baru. Namun proses 

regenerasi itu berjalan wajar karena berlaku kaidah, Al-muhāfadah alā Qodīm al-Sālih, 

wa al-Akhd bī al-Jadid al-Ashlah (Melestarikan metode lama yang baik dan 

mengembangkan metode baru yang lebih baik). Maka perubahan yang terjadi lebih 

bersifat dinamis dan melengkapi. 

Pada dasarnya, PPMH Pasar Pon lebih berorientasi sebagai wahana 

pembentukkan manusia pembelajar. Tatakan orientasi ini lebih mengedepankan sinergi 

belajar sekaligus beramal (learning by doing) di mana mampu mensinergikan trilogi 

antara iman (dzikir), ilmu (fikir) dan amal (tindakan/ikhtiar).  Karena itulah perlu sekali 

mengenal PPMH Pasar Pon melalui pengenalan dan pendalaman dalam Orientasi Santri 

Mamba’ul Hikmah (OSMAH). Dalam orientasi ini lebih berupaya untuk membentuk 

fundamen dasar santri yang termaktub dalam sesanti santri yaitu berdzikir kuat – berfikir 

cepat – bertindak tepat – berjamaah rapat.  

Target dari sesanti santri yang pertama berdzikir kuat merupakan cermin dari 

keimanan seseorang yang mampu melahirkan ketauhidan dan kebijaksanaan. Bentuk 

pengembangannya dalam Majelis Dzikir Hasbunalloh (MDH) Jumat Pahing yaitu 

istighosah. Yang kedua berfikir cepat merupakan cermin dari buahnya ilmu dan luasnya 

wawasan. Bentuk yang dikembangkan adalah sekolah minggu pagi Enligthmen Pasar 

Pon Institute (EPIs). Yang ketiga bertindak tepat merupakan cermin dari elaborasi antara 

iman (dzikir) dan ilmu (Fikir). Bentuk yang dikembangkan adalah kajian buku dan 

pengajian kitab-kitab klasik (kitab kuning) di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

(PPMH). Yang keempat berjamaah rapat merupakan cermin dari organisasi yang 

dikembangkan sebagai kesatuan sistemik dari 3 komponen: santri, alumni dan PPMH. 
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Bentuk yang dikembangkan adalah Organisasi Santri Mamba’ul Hikmah (OSMAH). 

Dalam berperilaku sehari-hari, seorang santri PPMH Pasar Pon tidak lepas dari 

cerminan kode etik yang kuat (adab). Muara Etika PPMH Pasar Pon tersimpul dalam 

Dasa Jiwa Kapribaden (Ten Personality Ethic’s) PPMH Pasar Pon. Materi pokok dan 

wajib setiap pertemuan dibagi dalam tiga Fasal : 

a. Fasal I       : Kapribaden Mamba’ul Hikmah 

b. Fasal II      : Keorganisasian Mamba’ul Hikmah 

c. Fasal III     : Kerohanian Mamba’ul Hikmah 

Dengan model semacam ini, di mana termaktub di dalam 3 asas berjuang (itqon-

nidhom-ikhlas) maka diharapkan santri tidak hanya belajar ilmu agama tekstual semata, 

namun juga disiplin keras untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku 

terbentuk karena pembiasaan yang terus menerus, Al-Insān Ibn Awāidih (Manusia 

cenderung malakukan apa yang menjadi kebiasaannya). Kata kuncinya adalah disiplin 

sebagai modal utamanya dan istikomah (kontinuitas) sebagai pelumasnya. 

2. Visi dan Misi 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi, misi dan tujuan untuk mewujutkan 

tujuan dari lembaga tersebut. Adapun visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah adalah: 

a. Visi 

Terbinanya kader pemimpin dan pejuang yang berasaskan Iman-Islam dan 

Ihsan yang  mensinergikan iman-ilmu dan amal dalam manhāj yang berpedoman 

pada Ahl al-Sunah wa al-Jamā’Ah al-Nahdiȳah 

b. Misi 

Membina dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kader pejuang yang 

berwawasan keislaman, kebangsaan dan kapribaden Mamba’ul Hikmah dengan 
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membudayakan iman melalui berdzikir kuat, membudayakan ilmu melalui berfikir 

cepat, membudayakan amal melalui bertindak tepat, membudayakan 

pengorganisasian melalui berjamaah rapat. 

3. Letak Geografis Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

Dari hasil observasi  pada tanggal 2 januari 2019 lokasi Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikmah secara geografis terletak di Kota Ponorogo, tepatnya di jalan Parang 

Centung No.12 (Pasar Pon, Kauman, Kota Lama) Desa Patihan Wetan, Kecamatan 

Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

Lokasi Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah merupakan lokasi yang sangat 

strategis yang terletak di jantung Kota Ponorogo. Batas-batas lokasi tersebut adalah: 

Sebelah Utara  : Jl. Parang Menang 

Sebelah Selatan  : Pasar Pon 

Sebelah Timur  : Jl. Brigjen Katamso 

Sebelah Barat  : Jl. Parang Parung 

4. Struktur Pengurus Organisasi Santri Mambaul Hikmah (OSMAH) Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah (PPMH) 

Didalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan struktur kepengurusan 

untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu organisasi, begitu pula dengan Pondok 

Pesantren. Dengan adanya struktur kepengurusan didalam Pondok Pesantren, 

kewenangan masing-masing unit salingbekerja sama dan daling membantu dalam 

pencapaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan. 

Adapun struktur pengurus organisasi Pondok Pesantren Mambaul hikmah adalah: 

Pengurus Umum 

Pelindung & Yayasan :  KH. Faruq Samtohana SH, MM 

                                          :  KH. Syahriyal Muzaky SAg, M.Ag 
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Pengasuh  :  KH.Fathur  Rochman Effendie, SE.Ak 

Ketua Umum  :  Fahrijal Mahmudi Hidayat (IAIN-PBA) 

Wakil Ketua Umum        :  Siti Nurjannah (IAIN-KPI) 

Sekretaris Umum :  Muhammad Izzul Fikri (UNMUH-TI)                                   

Bendahara dan                :  Ibu Nyai Naily Farikhah S.Pd.I 

Rumahtangga (BRT)      : Umar Kisah (IAIN-TBI)      

5. Keadaan Guru dan Santri 

a. Keadaan Guru 

Keadaan guru pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah saat ini 

tidaklah banyak karena masih dalam proses pendirian ulang pondok pesantren yang 

sekian lama ditinggal oleh almarhum KH. Maghfur Hasbullah dan sekarang 

diteruskan oleh KH. Fathur Rochman Effendie yaitu menantu almarhum KH. 

Maghfur Hasbullah dari caruban. Guru pengajar di pondok pesantren hanya KH. 

Fathur Rochman Effendie, Ibu Nyai Naily Farikhah dan ustadz Hisyam. 

b. Keadaan Santri 

Keadaan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasarpon Ponorogo tiap 

tahun terus bertambah walaupun tidak sebanyak pondok-pondok yang lain, akan 

tetapi hal ini menunjukkan bahwa Ponndok Pesantren Mambaul Hikmah mengalami 

perkembangan dan pada tahun pelajaran 2018/2019 keseluruhan mencapai 35 santri, 

yang terdiri dari 12 santriwan dan 23 santriwati.1 

6. Sarana dan Prasarana 

Sarana Prasarana Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Ponorogo. 

Tabel 1.1 

No. Jenis Ruangan Jumlah Kondisi 

1. Asrama  10 Baik  

2. Tempat mengaji 1 Baik  

                                                           
1 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor : 02/D/13-2/2019 
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3. Kamar Mandi/WC 4 Baik  

4. Almari 34 Baik  

5. Ruang kantor 1 Baik  

6. Almari arsip 1 Baik  

7. Papan pengumuman 1 Baik  

8. Tempat sampah 4 Baik  

9. Pengeras suara 1 Baik  

10.  Masjid  1 Baik  

11. Computer 2 Baik  

 

B. Data Khusus 

1. Pelaksanaan Pengajian Kitab Arba’i>n Al-Nawawiyah di Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikmah 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini seluruh santriwan santriwati berkumpul menjadi 

satu di mushola al-Maghfur agar lebih mudah pelaksanaannya karena kegiatan dimulai 

ba’da shalat subuh sesuai dengan hasil wawancara dari KH Fatkhurrohman Effendie:  

Kitab ini rutin dibaca setiap bulan Ramadhan semacam khataman rutin yang salah 

satu kitabnya yaitu Arba’i>n al-Nawawiyah. La baru-baru ini supaya tidak terlalu 

jauh Ramadhan maka dijadikan rutinan yang sudah berlangsung namun libur 

beberapa hari yaitu ba’dha Subuh. Karena waktu terbatas sehabis Subuh maka 

diisi dengan Arba’i>n al-Nawawiyah satu hadits setiap hari supaya setiap pagi kita 

selalu menghafal satu hadits satu hari dari Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah hingga 

akhirnya menjadi pegangan pokok santri.2 

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan pegajian Kitab Arba’i>n Al-Nawawiyah ini 

sebelumnya dilaksanakan ketika bulan Ramadlan tetapi karena terlalu jauh rentang 

waktunya maka dijadikan rutinan ba’da subuh. Berhubung waktu terbatas setiap pagi 

hanya mengkaji satu hadits saja.  

Pelaksanaan pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah dilaksanakan setelah selesai 

shalat subuh berjamaah seluruh santri putra putri membentuk barisan di belakang 

untuk bagian shaf kiri bagi santri putra dan shaf kanan untuk santri putri. Setelah 

                                                           
2 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/10-3/2019 
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berkumpul Gus Fath selaku pengasuh membuka kegiatan pengajian Kitab Arba’i>n Al-

Nawawiyah dengan salam beserta tawasul kepada guru-guru agar sanad keilmuannya 

tidak terputus.  Setelah tawasul selesai Gus Fath menyampaikan tentang hadits-hadits 

yang termaktub dalam Kitab Arba’i>n Al-Nawawiyah beserta penjelasannya. Gus Fath 

mengingatkan agar seorang santri memperhatikan betul apa yang di sampaikan dan 

menerapkan ilmu yang telah di dapatkan. Kegiatan ini berlangsung selama 45 menit. 

Untuk mengakhiri kegiatan pengajian Gus Fath selaku pengasuh menutup dengan 

salam dan dilanjutkan dengan membaca doa kafarotul majlis bersama-sama. 

Tujuan diadakannya pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah sesuai dengan hasil 

wawancara dari KH Fatkhurrohman Effendie:  

Yaitu supaya santri diharapkan bisa membaca, memahami, dan menghafal 

daripada isi-isi hadits Arba’i>n al-Nawawiyah yang berjumlah 40 hadits dan 

kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.3 

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini menganjurkan para santri untuk membaca, 

memahami, menghafal, dan mengamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, 

selain itu bisa dijadikan sebagai pegangan santri didalam beretika, beradab dan 

berakhlakul karimah.  

Manfaat bagi santri dengan diadakannya pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

sesuai dengan hasil wawancara dari KH Fatkhurrohman Effendie:  

Manfaatnya yaitu seperti tadi ada 4M (membaca, memahami, menghafal, dan 

mengamalkan). Ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi seorang santri hingga 

akhirnya berakhlakul karimah dan beradab ala Arba’i>n al-Nawawiyah. Selain itu 

seringnya kita mengulang-ulang hadits membuat santri secara tidak langsung 

hafal hadits-hadits Arba’i>n al-Nawawiyah walaupun tidak keseluruhan hadits 

yang dihafal.4   

                                                           
3 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/10-3/2019 
4 Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/10-3/2019 



54 

 

 

Sejauh ini perkembangan pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah di Pondok 

Pesantren Mamba’ul Hikmah sesuai dengan hasil wawancara dari KH Fatkhurrohman 

Effendie: 

Dari 40 hadits yang termaktub dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah ini saya 

jadikan rujukan kemudian saya jadikan lebih praktis lagi menjadi Dasa Jiwa 

kapribaden santri yang berisi 10 item ruhani yang menjadi acuan santri dalam 

berperilaku.5 

Dapat dijelaskan bahwa perkembangan pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

dari 40 hadits yang dijadikan sebagai rujukan di PPMH dijadikan lebih praktis yaitu 

menjadi Dasa Jiwa Kapribaden yang menjadi pedoman santri dalam berperilaku. 

Keberhasilan pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah dalam meningkatkan 

pemahaman santri terkait Iman, Ilmu, dan Amal sesuai dengan hasil wawancara dari 

KH Fatkhurrohman Effendie: 

Di dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah sistematika penulisannya itu terbagi pada 

tiga konsep yaitu tentang akidah, syariah, dan akhlak atau bisa dibahasakan 

iman, ilmu, dan amal contohnya dalam haditsnya dari Umar ra. yang berisi 

tentang konsep-konsep Iman, Islam, dan Ihsan. Ketiga-tiganya ini menjadi 

fundamen dasar dalam beragama yaitu sisi rohaninya dengan keimanan dan sisi 

jasmaninya dengan melaksanakan syariat Islam dan sisi akhlaknya dibangun 

dengan Ihsan. Inilah yang melahirkan konsep tentang pembangunan karakter 

jiwa.6 

Dapat dijelaskan bahwa keberhasilan pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

dalam meningkatkan pemahaman santri terkait Iman, Ilmu, dan Amal yaitu melalui 

penjelasan dari hadits Umar ra. Yang berisikan tentang konsep Iman, Islam, dan Ihsan 

yang dibahasakan sebagai Iman, Ilmu, dan Amal. 

Kendala dalam proses kegiatan pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah sesuai 

dengan hasil wawancara dari KH Fatkhurrohman Effendie: 

                                                           
5 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/10-3/2019 
6 Lihat Transkip Wawancara Nomor 07/W/10-3/2019 
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Kendalanya ya santri kadang-kadang hanya membaca saja, tapi butuh proseslah 

namanya internalisasi nilai-nilai Arba’i>n al-Nawawiyah. Kalau disini internalisasi 

maknanya membangun menjadi bangunan jiwa atau karakter pribadi santri yang 

biasa disebut Dasa Jiwa Kapribaden.7 

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini memiliki kendala dalam pelaksanaannya 

yaitu santri hanya membaca saja tanpa memahami dan mengamalkan hadits yang 

diajarkan dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah. Selain itu dari peneliti sendiri sebagai 

pelaku yang mengikuti pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah terkadang tidak bisa 

rutin dilaksanakan setiap hari dikarenakan ada kegiatan lain yang akan dilaksanakan 

sehingga waktu ba’da subuh digunakan untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. 

Meskipun dalam kegiatan pengajian Kitab Arba’i>n Al-Nawawiyah ini memiliki 

kendala tetapi pelaksanaan kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar. Karena 

kendalanya tidak secara teknis tapi hanya terkait pemahaman dan kurangnya 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

Dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah penulisanya menggunakan tiga konsep yaitu 

tentang akidah, syariah, dan akhlak atau dibahasakan Iman, Ilmu, dan Amal. Di 

contohkan dalam haditsnya Umar ra. tentang Iman, Islam, Ihsan. Konsep Iman yaitu 

dengan menjalankan Rukun Iman. Kemudian konsep Ilmu dengan menjalankan syariat 

Islam. Dan konsep amal dijalankan dengan Ihsan. 

Iman ilmu dan amal saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan seperti antara 

iman dan ilmu seseorang yang beriman kepada Allah maka akan mematuhi perintah dan 

menjauhi larangan dari Allah Swt. Perintah dan larangan Allah kepada seorang muslim 

                                                           
7 Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/10-3/2019 
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terdapat dalam syariat islam. Dari sini seorang muslim supaya tahu apa yang menjadi 

kewajiban dirinya yaitu dengan belajar tentang syairat islam maka Islam disini berperan 

sebagai ilmu.  

Selain itu iman dengan amal juga saling berkaitan iman cenderung berbentuk 

keyakinan ataupun perbuatan hati sedangkan amal itu adalah bentuk perbuatan 

dhahirnya jadi berkaitan dengan perilaku baik dan buruk atau biasa disebut dengan 

ihsan. Tidak bisa dikatakan iman apabila kita tidak melalukan amal karena iman tidak 

hanya sebatas keyakinan tetapi diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan.  

a. Nilai-nilai Iman  

Iman menurut bahasa yaitu tashdiqu bilqalbi yang artinya membenarkan dengan 

hati sedangkan menurut istilah, iman adalah:  

َاُن ُهوَ  ق مَرُر ِِبللِ َساِن َوالمَعَمُل ِِبأَلرمَكانِ  اإِلْيم ِديمُق ِِبلمَقلمِب َواإلمِ  التَّصم
Artinya: “Iman ialah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lidah 

dan mengerjakan dengan anggota badan”.8  

Nilai iman yang termaktub pada Arba’i>n al-Nawawiyah antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ikhlas  

Ikhlas melakukan sesuatu perbuatan hanya semata-mata untuk mengharap 

ridha Allah Swt. Nilai ikhlas ini termaktub dalam hadits yang pertama yaitu 

tentang niat. Niat yang menjadi syarat sahnya amal mengharuskan seorang 

muslim dalam melakukan perbuatan amal sholih dengan niat semata-mata karena 

                                                           
8 Afif Muhammad, Mengenal Mudah Rukun Islam, Rukun Iman, Rukun Ihsan Secara Terpadu, (Bandung : 

Al-Bayan, 1998), 113 
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Allah, karena amal tersebut tidak akan diterima jika niatnya bukan karena Allah 

Swt.  

2) Rukun Iman 

Dalam hadits yang kedua dicantumkan tentang konsep Iman, Islam, dan 

Ihsan. Nilai iman dalam hadits ini yaitu menjalankan Rukun Iman, Iman kepada 

Allah, Iman kepada Malaikat, Iman kepada Kitab, Iman kepada Rasul, Iman 

kepada Hari Akhir, dan Iman kepada Qadar yang baik maupun yang buruk.9 

3) Istiqamah 

Wasiat Nabi Muhammad dalam hadits Arba’i>n al-Nawawiyah yang paling 

menyeluruh dan paling bermanfaat adalah yang termuat dalam hadits ini. Yaitu, 

iman kepada Allah kemudian istiqamah di atas iman.  Iman kepada Allah saja 

tidak cukup tanpa diiringi dengan istiqamah karena Agama Islam dibagun di atas 

dua hal yaitu Iman, yang ada di dalam hati dan keistiqamahan yang terdapat 

dalam anggota badan. 

4) Kebersihan hati 

Mengenai kebersihan sesuai dengan sabda Nabi yaitu “kesucian 

(kebersihan) itu separuh bagian dari iman”. Mengenai hal ini, Al-ghazali 

menafsirkan bahwa yang dimaksud kesucian disini adalah kesucian hati dari 

kedengkian, iri hati, dendam, dan seluruh penyakit hati yang lain. Sebab, 

keimanan yang utuh tidak akan terwujud, kecuali dengannya. Barangsiapa sudah 

menunaikan dua syahadat maka dia telah memperoleh satu bagian dari iman. Dan 

                                                           
9 Salafuddin Abu Sayyid, Penjelasan Lengkap hadits Arba’in Imam an-Nawawi, (Pustaka Arafah, 

2006), 61 
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barangsiapa membersihkan hatinya dari segala penyakit maka imannya menjadi 

utuh dan sempurna. Dan, barangsiapa tidak membersihkan hatinya maka 

keimanannya pun kurang sempurna.  

5) Dzikir kepada Allah 

Dzikir termasuk bentuk perbuatan hati yang menandakan bahwasanya 

seorang mengingat akan suatu hal. Dzikir kepada Allah merupakan wahana untuk 

memberikan makanan bagi jiwa dan sebagai perantara seorang hamba dalam 

mendekatkan diri kepada Allah. Dzikir bisa berbentuk wirid seperti tasbih, 

tahmid, takbir dan tahlil. Ada dua metode dzikir yaitu dzikir sirri yaitu dzikir 

yang diucapkan dalam hati dan dzikir jahr yaitu dzikir yang di ucapkan dengan 

lisan. Keduanya sama-sama baik akan tetapi dzikir yang paling afdhol yaitu 

dzikir sirri karena bisa dilakukan dimana dan kapanpun. 

b. Nilai-nilai Ilmu  

Sistematika penulisan dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah terbagi menjadi 

tiga konsep yaitu akidah, syariah, dan akhlak atau dibahasakan dengan iman, ilmu, 

dan amal.10 Konsep ilmu dibahasakan dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah yaitu 

dengan menjalankan syariat islam dengan menjalankan rukun islam. Menjalankan 

rukun islam dengan mengucap dua syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

menjalankan puasa di bulan Ramadlan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu 

menuju kesana. Dari sini intinya seorang muslim diperintahkan ibadah kepada Allah. 

Dalam menjalankan ibadah memerlukan ilmu tidak semata-mata kita langsung 

                                                           
10 Lihat Transkip Wawancara Nomor 07/W/10-3/2019 
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menjalankan. Tanpa ilmu seorang muslim tidak akan mengerti cara beribadah yang 

baik kepada Allah. 

1) Perintah menjalankan Rukun Islam 

Rasulullah memberikan wasiat tentang amalan yang memasukkan 

seseorang dalam surga dan menjauhkannya dari neraka yaitu dengan beribadah 

kepada Allah saja dan tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke baitullah. 

Semuanya itu perkara agung yang mudah dilakukan bagi orang-orang yang diberi 

kemudahan oleh Allah dan akan sulit bagi orang yang tidak diberi kemudahan 

oleh Allah.  

2) Larangan marah 

Larangan untuk marah disini bukan larangan untuk marah, yang 

merupakan bagian karakter dari manusia. Tetapi lebih bersifat untuk menguasai 

diri ketika marah, yaitu dengan tidak melampiaskan apa yang menjadi tuntutan 

kemarahan tersebut. Sebab, amarah adalah bara yang dimasukkan setan dalam 

hati manusia. Oleh karena itu, seseorang yang marah selalu memerah matanya 

dan keluar otot lehernya. Dikhawatirkan perasaannya menjadi lenyap sehingga 

mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang kelak membuat 

menyelas atas apa yang dilakukannya. 

3) Menjauhi perkara bid’ah 

Maknanya disini yaitu melakukan amalan yang tidak sesuai dengan yang 

dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau melakukan sesuatu bentuk 

peribadahan yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak 



60 

 

 

disyariatkan oleh-Nya maka orang tersebut telah berbuat bid’ah. Oleh sebab itu 

jauhi perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan 

Rasul-Nya untuk menghindari perbuatan bid’ah. 

4) Meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna 

Seorang manusia seyogyanya yaitu meninggalkan segala hal yang tidak 

bermakna, baik berkenaan dengan urusan dunia maupun agamanya. Sebab, hal itu 

akan lebih memelihara waktu untuk menyelamatkan agamanya, serta lebih 

mudah dan lebih ringan baginya karena tidak banyak melakukan hal-hal yang 

tidak bermakna. Alangkah baiknya jika waktu yang digunakan untuk sesuatu hal 

yang tidak bermakna diarahkan kepada sesuatu yang berguna sebagai bekal kelak 

diakhirat seperti melakukan amal shalih.  

5) Perintah untuk takwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun 

Takwa kepada Allah termasuk bentuk iman seorang muslim tidak bisa 

dikatakan iman ketika hanya meyakini saja tanpa menjalankan apa yang 

diperintahkan oleh Allah. Seorang muslim dalam hadits Arba’i>n al-Nawawiyah 

diperintahkan agar selalu takwa kepada-Nya di segala waktu dan tempat. Di 

antara hal yang bisa membantu ketakwaan itu adalah selalu menyadari bahwa 

Allah senantiasa melihat dan mengawasi para hamba dalam segala keadaannya. 

Sesuai dengan firman Allah: 

َثٍة ِإَّلَّ ُهوَ  َوىَٰ ثَ لََٰ ۡ ِت َوَما ِف ٱأۡلَۡرضِِۖ َما َيُكوُن ِمن َّنَّ وََٰ رَاِبُعُهۡم  أَلَۡ تَ َر َأنَّ ٱَّللََّ يَ ۡعَلُم َما ِف ٱلسَّمََٰ
ِلَك َوََّلٓ َأۡكثَ َر ِإَّلَّ  َسٍة ِإَّلَّ ُهَو َساِدُسُهۡم َوََّلٓ أَۡدََنَٰ ِمن ذََٰ  ُُثَّ  َوََّل ََخۡ

ِۖ
ُهَو َمَعُهۡم أَۡيَن َما َكانُوام

  ٧يُ نَ بِ ئُ ُهم ِبَا َعِمُلوام يَ ۡوَم ٱۡلِقيَََٰمةِِۚ ِإنَّ ٱَّللََّ ِبُكلِ  َشۡيٍء َعِليٌم 
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Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga 

orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) 

lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) 

pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, 

melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. 

Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat 

apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu” (QS: Al-Mujadilah [58]:7)11 

6) Perintah untuk menyandarkan segala apapun pada Allah  

Dalam hadits ini seorang muslim diperintahkan agar segala sesuatu 

dikembalikan kepada Allah terlebih dahulu. Menjadi kewajiban seorang hamba 

untuk menggantungkan harapannya hanya kepada Allah dan tidak berharap 

kepada makhluk. Karena, makhluk sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk 

mendatangkan suatu kemanfaatan atau kemadharatan. Seluruh umat yang ada 

tidak akan mampu memberikan kemanfaatan, kecuali jika Allah memang telah 

menetapkan kemanfaatan baginya. Dan tidak akan mampu seluruh umat untuk 

memberikan kemudharatan, kecuali Allah yang telah menetapkan hal itu 

kepadanya. Barangsiapa yang mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya 

dan menunjukkan kepadanya jalan menuju kebaikan. Dan sebaliknya barangsiapa 

yang menelantarkan agama Allah, maka Allah akan menelantarkannya dan tidak 

berkenan untuk menjaganya.12 

7) Haram berbuat dhalim 

Allah mengharamkan atas diri-Nya perbuatan dhalim karena suatu bentuk 

keadilan Allah kepada makhluknya, padahal Allah berkuasa untuk berbuat dhalim 

namun karena keadilan-Nya yang Maha Sempurna maka Ia mengharamkan 

                                                           
11 al-Qur’an, 58:07 (Kementerian Agama Republik Indonesia) 
12  Salafuddin Abu Sayyid, Penjelasan Lengkap hadits Arba’in Imam an-Nawawi, (Pustaka Arafah, 

2006), 235 
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perbuatan dhalim atas diri-Nya. Selain itu Allah melarang perbuatan dhalim 

sesama makhluk karena perbuatan tersebut amat berat konsekuensinya. 

Perbuatan dhalim tidak hanya maksiat kepada Allah namun juga menyakiti 

seseorang yang didzalimi. Maka dari itu Rasulullah memberikan rambu-rambu 

agar tidak melakukan perbuatan dhalim karena tidak ada penghalang doa bagi 

orang-orang yang telah terdhalimi. 

8) Berpegang pada sunnah 

Nabi Muhammad memerintahkan untuk memegang sunnah karena setelah 

sepeninggal Nabi akan muncul banyak perselisihan. Seyogyanya berpegang pada 

sunnah itu kuat karena akan menunjukkan jalan yang lurus. Dan juga berpegang 

pada Sunnah para khulafa’ur rasyidin karena merekalah yang telah mendapatkan 

banyak petunjuk dan paling dekat dengan Nabi. Serta menjauhi perkara-perkara 

baru (bid’ah) yang membawa menuju kesesatan. 

9) Perintah untuk mengubah kemungkaran 

Kewajiban mengubah kemungkaran dimulai pertama-tama adalah 

menggunakan tangan. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki 

kekuasaan atau kekuatan. Jika tingkatan pertama tidak mampu dilakukan 

seseorang maka hendaklah mengubahnya dengan lidahnya. Ini adalah wewenang 

dari setiap orang yang menyeru pada kebaikan dan menjelaskan kepada umat 

manusia mengenai berbagai kemungkaran. Jika tidak mampu menggunakan 

keduanya yaitu dengan menggunakan tangan maupun lisan maka hendaklah dia 

mengubahnya dengan hati.13 

                                                           
13 Ibid, 367 
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10) Larangan untuk menunda-nunda amal 

Seorang muslim yang berakal selagi masih hidup dan sehat seyogyanya 

dia senantiasa untuk bersemangat dalam beramal sebelum datang kematian 

sehingga putuslah amalnya. Jika datang kewajiban di pagi hari segera selesaikan 

diwaktu pagi jangan ditunda sore hari, sebab menunda-nunda pekerjaan maka 

akan memberatkan pekerjaan di akhir nanti. 

11) Perintah untuk menundukkan hawa nafsu 

Rasulullah memerintahkan agar menundukkan hawa nafsu kepada apa 

yang telah di bawa beliau. Maksudnya yaitu hawa nafsu harus ditundukkan dan 

disesuaikan dengan apa yang telah diajarkan kepada Nabi. Bisa diartikan hawa 

nafsu yaitu berupa keinginan-keinganan yang tidak sesuai dengan syariat-syariat 

islam dan harus ditinggalkan. Sebab hawa nafsu cenderung mengajak seseorang 

untuk berbuat keburukan.  

12) Perintah Taubat 

Manusia cenderung lalai dan lupa terhadap perbuatan-perbuatan dosa 

yang dilakukan kepada Allah. Jika seseorang ingin memohon ampunan kepada 

Allah dan berharap kepada-Nya maka Allah akan memberikan ampunan padanya. 

Sekalipun dosa-dosa itu besar, namun jika seseorang yang berdosa memohon 

ampun pada Allah dan menyesal atas perbuatan dosanya diiringi dengan tidak 

melakukannya lagi maka Allah akan berkenan untuk memberikan ampunan-Nya. 
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c. Nilai-nilai amal 

Dalam Arba’i>n al-Nawawiyah konsep amal yaitu dengan menjalankan 

akhlakul karimah. Amal sebagai bukti seseorang itu beriman atau tidak bisa dilihat 

ketika seseorang mengaku iman tanpa menjalankan apa yang diperintahkan Allah 

maka akan mendustakan pengakuannya. Selain itu amal adalah perwujudan kita 

mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw yang telah diutus 

oleh Allah untuk menyempurnakan Akhlak manusia. Jadi bisa dikatakan ketika 

seorang muslim  jika sudah memiliki akhlakul karimah termasuk mengikuti apa yang 

telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.  

1) Mencintai sesama muslim 

Dalam hadits ketiga belas yang diriwayatkan Anas bin Malik r.a 

menjelaskan tentang tidak sempurnanya iman seorang muslim sehingga ia 

mencintai saudaranya sesama muslim. Seorang muslim diperintah agar saling 

menguatkan ikatan antara sesama orang beriman. Barangsiapa yang memiliki 

sifat tersebut maka dia tidak mungkin melanggar salah seorangpun di antara 

kaum beriman, baik berkenaan dengan hartanya, kehormatannya, atau 

keluarganya.14 Selain itu Nabi memerintahkan untuk saling tolong menolong 

sesama muslim, tidak mendhzaliminya, tidak membohongi dan tidak boleh 

merendahkannya. Sebab, ini semua menafikkan persaudaran iman.  

2) Menjaga lisan 

Seorang muslim yang beriman kepada Allah diperintahkan menjaga 

lisannnya dari perkataan-perkataan yang buruk. Apabila seseorang bermaksud 

                                                           
14 Ibid, 182 
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untuk mengatakan sesuatu, maka hendaknya ia memikirkan perkataanya. Bila 

dengan perkataan itu timbul kebaikan atau kemaslahatan maka sebaiknya ia 

mengatakannya. Tetapi apabila ragu-ragu, maka sebaiknya ia tidak 

mengatakannya sampai kebaikan itu jelas akan timbul karenanya. Selain itu 

menjaga lisan termasuk jihadun-nafs (jihad melawan hawa nafsu) dan 

menekannya dari mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan menimbulkan 

kerusakan. Sebab, yang menyebabkan masuknya kebanyakan manusia ke dalam 

neraka adalah lidah mereka.  

3) Menghormati tetangga 

Menghormati tetangga maksudnya adalah berbuat baik padanya dengan 

menyenangkannya, menunjukkan wajah yang ramah, mengirimkan makanan dan 

ikut menanggung penderitaannya. Bila tidak mampu melakukannya, maka cukup 

dengan tidak menyakitinya. Karena orang yang tidak menahan diri dari 

menyakiti tetangganya bukanlah seorang muslim yang sebenarnya. 

4) Menghormati tamu 

Menghormati yaitu dengan menyambut dan menjamu dengan baik orang 

yang datang padanya seperti menyambut orang yang datang dari jauh. Kewajiban 

untuk menerima tamu yaitu sehari semalam sedang selebihnya adalah sunnah. 

Tidak seyogyanya bagi tamu untuk banyak merepotkan tuan rumah. Hendaklah 

duduk sekedarnya sesuai dengan kebutuhan. Apabila ingin menginap sampai tiga 

hari hendaklah dia meminta izin kepada tuan rumah sehingga tidak menjadikan 

tuan rumah terlalu terbebani. 
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5) Malu  

Malu ada dua macam yaitu malu dengan sesama manusia dan malu pada 

Allah. Adapun malu dengan sesama manusia yaitu dengan menutup mata dari 

apa-apa yang tidak halal. Adapun malu dengan Allah, yaitu dengan merasakan 

nikmat dari Allah sehingga merasa malu untuk bermaksiat kepada-Nya. 

6) Zuhud 

Zuhud merupakan bentuk amalan yang mendatangkan cinta kepada Allah, 

dengan meninggalkan urusan dunia yang tidak dibutuhkan dan hanya 

mementingkan sesuatu yang kelak bermanfaat di akhirat. Selain itu Rasulullah 

memberikan petunjuk dan nasihat tentang berzuhud terhadap dunia akan 

mendatangkan keridhaan dari Allah. Sebab kecintaan Allah kepada para hamba 

adalah dengan keridhaan-Nya kepada mereka.  

3. Internalisasi nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah di 

Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah. 

Internalisasi nilai-nilai iman, ilmu, dan amal yang terdapat dalam kitab Arba’i>n 

al-Nawawiyah dalam PPMH disebut dasa jiwa kapribaden. Dasa jiwa kapribaden 

merupakan fundamen dasar yang berperan dalam membangun karakter atau pribadi 

seorang santri yang pengaplikasiannya melalui konsep 234. 

Diawali dengan konsep 2 yang berisi tentang dawamil wudhu dan dawamud 

dzikir. Konsep tersebut dinamakan pembentukan karakter kerohanian dimana dengan 

kedua hal tersebut dapat membawa seseorang taqarrub kepada Allah, yang menyebabkan 

hadirnya keridhaan-Nya dalam kehidupan. Selain itu meningkatkan kecintaan kepada 

Allah dan mendatangkan muraqabah sesuai dengan firman Allah : 
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  ١٥٢َفٱذُۡكُروِنٓ أَذُۡكرُۡكۡم َوٱۡشُكُروام ِل َوََّل َتۡكُفُروِن 
Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku” (QS: 

Al-Baqarah (2): 152)15 

 Selanjutnya konsep 3 adalah komponen untuk membentuk performa santri yang 

berfungsi untuk penataan lahir dan batin seorang santri, Yang pertama tata batin yaitu 

melalui yakin, ikhlas, dan syukur. Yang kedua penataan lahir yaitu melalui istiqomah, 

bersih, rapi dan tertib. Yang ketiga  performa kinerja melalui kreatif, dinamis, produktif 

(KDP) dan belajar, berlatih, beramal (3B).  

Yang pertama dalam membentuk tata batin seorang santri yaitu melalui yakin, 

ikhlas, dan syukur. Dari yakin seorang santri memperoleh keimanan yang kuat, seorang 

santri harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Swt. Jika santri tidak yakin 

maka jiwanya tidak tenang, selalu resah, gelisah, panik, senantiasa temperamental dan 

reaktif terhadap situasi, kondisi dan lingkungan yang tidak kondusif dan bersahabat. 

Seseorang yang memiliki jiwa yakin akan menghasilkan pribadi yang tenang, mampu 

berfikir jernih, selalu bertindak dengan informasi yang akurat sehingga tindakan selalu 

tepat, efektif, dan efisien. 

Dari ikhlas meningkatkan seseorang agar lebih giat dalam menjalankan syariat 

islam. Seorang santri harus memiliki jiwa ikhlas dimana segala amal ibadah ataupun 

perbuatan yang dilakukan harus disertai niat bersih, murni dan tanpa pamrih semata-

mata hanya untuk Allah. Santri yang tidak ikhlas akan tumbuh dalam jiwanya sifat 

egois, individualis, sombong, gampang mengeluh dan menggugat apa yang sudah sudah 

diberikan oleh Allah. Jiwa yang ikhlas akan menghasilkan karakter yang rendah hati 

bersih dari ucapan dan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah.  

                                                           
15 al-Qur’an, 2:152  
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Sedangkan syukur  akan meningkatkan seseorang agar sadar terhadap sang 

pemberi nikmat yaitu Allah Swt. Seorang santri harus memiliki jiwa yang selalu syukur 

atas nikmat yang diberikan Allah. Syukur adalah wahana untuk mengembangkan wadah 

bagi limpahan nikmat-nimat Allah, semakin bertambah syukur maka akan semakin luas 

wadah bagi limpahan nikmat. Sebaliknya, semakin kufur maka akan menutup atau 

menyempitkan wadah bagi nikmat tersebut. Seorang santri yang memiliki jiwa syukur 

akan senantiasa gembira, berprasangka baik karena merasa kaya akan nikmat yang Allah 

berikan.  

Yang Kedua dalam membentuk tata lahiriyah seorang santri melalui istiqamah, 

bersih, rapi dan tertib. Dari istiqamah membuat seseorang yang melakukan ibadah, 

perbuatan atau pekerjaan dapat dilakukan secara kontinyu, ajeg dan tiada berubah oleh 

situasi dan kondisi apapun. 

Dari bersih akan membentuk jiwa santri akan kebersihan terhadap lingkungan 

dimanapun dan kapanpun. Baik bersih raganya (dari penyakit malas, alcoholic, dan 

narkoba), bersih hatinya (dari syirik, riya’, dan nafsu duniawi), bersih perbuatannya (dari 

cela, keburukan, keji dan fasik), bersih ucapannya (dari perkataan kotor, dusta, ghibah), 

bersih pekerjaannya (dari kesalahan, tidak jujur, korup, dan ceroboh), bersih tempat 

ibadahnya, bersih pakaian, bersih kamar, bersih makan dan bersih lingkungan area 

pondok. Semua hal itu termasuk karakter seseorang santri yang memiliki jiwa bersih.  

Sedangkan rapi dan tertib  dapat membentuk seorang santri yang teratur dimana 

penampilan dan pekerjaan dilakukan dengan penuh keteraturan. Karakter santri yang 

selalu rapi dan tertib dapat terlihat ketika melakukan pekerjaan (teratur dalam bertindak 

dan mengambil keputusan), ketika dalam kehidupan sehari-hari mampu memanajemen 
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waktu 24 jam dan menetapkan target-target kegiatan secara rasional, dan ketika dalam 

penampilan selalu rapi dan menarik.  

Yang ketiga membentuk performa kinerja santri menggunakan kreatif, dinamis, 

produktif (KDP) dan belajar berlatih beramal (3B). Dalam berfikir santri harus 

mengamalkan pola berfikir kreatif, dinamis, produktif (KDP) dimana saja, kapan saja 

dan dalam melakukan apa saja. Kreatif  yaitu cara berfikir dengan menawarkan solusi 

dan memiliki banyak alternative. Selalu memproduksi ide-ide baru dan berpegang dalam 

asas fikir TAK (teori-aksi-kontemplasi). Dinamis adalah bersifat luwes mampu 

berinteraksi dengan setiap orang dari berbagai kalangan. Serta produktif  yaitu selalu 

menghasilkan karnya walupun sekecil apapun karya tersebut. Santri yang berolah sikap 

KDP akan menjadi pribadi yang percaya diri karena mampu memproduksi ide-ide 

terobosan dengan target yang rasional. Berfikiran terbuka dan mampu membangun 

komunikasi dengan baik. Tidak ekstrim dalam pergaulan serta menghasilkan karya dan 

prestasi. 

Dengan belajar berlatih dan beramal (3B)  santri akan selalu giat dalam belajar 

menempa diri di pondok dan kapanpun ada waktu selalu giat dan mempeng dalam 

berproses. Sesuai dengan maqolah “setiap orang adalah guru, setiap buku adalah ilmu, 

dan setiap tempat adalah madrasah.” 

Selanjutnya konsep 4 atau konsep sesanti santri yang merupakan ideologi di 

pondok pesantren Mamba’ul Hikmah bertujuan untuk menjalankan visi dan misi di 

PPMH yang diaplikasikan dalam berdzikir kuat, berfikir cepat, bertindak tepat, 

berjamaah rapat. Di PPMH dalam membudayakan nilai-nilai iman melalui berdizkir 

kuat, membudayakan ilmu, melalui berfikir cepat, membudayakan amal melalui 

bertindak tepat, dan membudayakan pengorganisasian melalui berjamaah rapat.  
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a. Internalisasi Iman  

Dalam membudayakan atau menanamkan nilai iman di PPMH melalui 

berdzikir kuat. Dari berdzikir seorang santri akan semakin tumbuh keimanan kepada 

Allah dan akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Iman berperan sebagai 

pondasi awal seorang santri dalam berkehidupan. Semakin tinggi iman seseorang 

maka akan semakin terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat karena terjaga, dan 

selalu ingat pada Allah sehingga muncul rasa takut ketika berbuat dosa. 

Berdzikir kuat dimanifestasikan pada kegiatan-kegiatan di PPMH menjadi 

majlis dzikir hasbunallah (MDH). Kegiatan rutinan MDH sendiri berupa kegiatan 

istighosah yang dilaksanakan rutin setiap Jum’at Pahing, kegiatan ini dilaksanakan 

ba’dha shalat isya dan wajib diikuti seluruh santri tidak hanya diikuti santri saja 

melainkan masyarakat disekitar bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sesuai dengan 

yang dipaparkan Sulton Aula: 

Pelaksanaan istighosah Jum’at pahing dimulai dengan lantunan syiir tanpo 

waton sembari menunggu kedatangan jamaah yang ada diluar pondok. Setelah 

jamaah sudah berkumpul Gus Fath membuka istighosah menyampaikan sedikit 

tausiyah sebagai pengingat untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Swt. 

setelah tausiyah selesai disampaikan melaksanakan shalat hajat dua rakaat 

terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan istighosah bersama-sama.16 

Dengan dilaksanakannya rutinan istighosah jum’at pahing secara tidak 

langsung akan membiasakan santri untuk selalu melatih menyambungkan hatinya 

dengan Allah karena hakikat dalam istighosah tersebut ialah memohon dengan 

sebenar-benarnya memohon dan pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah. 

Kemudian istighosah rutin setiap Jum’at pagi. Selain itu mengamalkan 

aurodz ba’da shalat maktubah yang dilakukan setiap hari. Serangkaian kegiatan 

                                                           
16 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 09/W/12-3/2019 
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tersebut merupakan salah satu bentuk penanaman nilai-nilai iman pada santri di 

PPMH.  

Di pondok pesantren Mamba’ul Hikmah wirid merupakan yang paling 

ditekankan. Karena dari wirid sendiri sebagai bentuk ingat kepada Allah atau biasa 

disebut dzikrullah. Dalam wirid mengandung pujian kepada Allah berupa tahmid, 

tahlil, tasbih, takbir dan banyak lagi. Semakin banyak diucapkan bisa mendekatkan 

seseorang kepada Allah. 

Seseorang yang selalu dzikir kepada Allah akan terjaga hatinya dan 

diberikan petunjuk menuju jalan kebenaran. Jika seseorang ingin meminta 

pertolongan hendaklah meminta kepada Allah. Sebab hanya Allah tempat untuk 

berserah diri dan kepada-Nya lah yang dapat menolong seorang hamba. Dari sini 

keimanan seseorang akan bertambah karena Allah melindungi seorang hamba yang 

selalu ingat kepada-Nya. Allah akan melindungi dari segala maksiat yang akan 

menjatuhkannya dan memberikan petunjuk menuju jalan yang diridhai-Nya. Jika 

Allah menghendaki suatu kebaikan kepada seseorang maka ia akan mudah dalam 

melaksanakan kebaikan-kebaikan. Begitupula sebaliknya jika Allah tidak 

menghendaki kebaikan terhadap seseorang maka ia akan kesulitan dalam 

menjalankan kebaikan. 

Di PPMH santri diajarkan tentang segala sesuatu pertama kali disandarkan 

kepada Allah terlebih dahulu, maka dari itu berdzikir kuat yang pertama kali 

dilakukan santri ketika menghadapi suatu permasalahan apapun. Serahkan 

segalanya kepada Allah hingga fikiran bersih dari apapun dan yang ada dalam 

fikiran hanyalah mengingat Allah. Dengan begitu kondisi hati dan fikiran akan 

bersih sehingga akan memudahkan seorang dalam menerima hidayah berupa ide-ide 
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dan solusi dari permasalahan tersebut, Sehingga dapat menentukan tindakan yang 

tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.    

Santri di biasakan untuk dzikir mulai dari wirid bakda maktubah yang 

berisikan wirid yauman al-Ghazali. Selain itu dari istighosah Jum’at pahing juga 

berisikan wirid-wirid dan istighosah Jum’at pagi. Banyaknya wirid-wirid yang 

diamalkan agar santri mengetahui bahwasanya wirid itu sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam berdzikir di PPMH dilakukan dengan duduk 

menghadap kiblat, suasana hening, seluruh anggota tubuh tenang, kepala menunduk 

dan hatinya kusyu’. Sebaik-baiknya dizkir adalah menyatukan hati dengan lisan 

untuk menyerap makna dzikir yang keluar melalui lisan dari wirid istighosah. Dzikir 

dijadikan sebagai rutinitas secara terus menerus, baik dengan dzikir pelan dalam 

hati (sirri) maupun dzikir bersuara keras (jahr ), dengan bersungguh-sungguh, agar 

lisan senantiasa basah dengan dzikr di setiap keadaan dan lebih utama berjamaah. 

Sehingga menumbuhkan semangat (ghiroh\) dalam mematahkan nafsu yang 

mmembuat lengah dan tidak khusyu’ dalam berdzikir. 

b. Internalisasi Ilmu 

Membudayakan ilmu atau menamkan nilai ilmu di PPMH melalui berfikir 

cepat. Santri di PPMH di latih agar siap terjun di masyarakat maka dari itu di 

PPMH tidak terlalu banyak mengkaji kitab-kitab klasik melainkan lebih mendidik 

dan menjadikan kader-kader pemimpin yang berani, yang bermental kuat dan 

bertanggung jawab karena dimasyarakat seorang santri dipandang bisa segalanya 

tetapi masih banyak santri yang ketika terjun dimasyarakat masih sedikit yang 

berani tampil didepan karena tidak memiliki mental yang cukup ketika terjun di 

masyarakat. 
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Di PPMH berfikir cepat dimanifestasikan dalam kegiatan sekolah minggu 

pagi EPIS (Enlightmen Pasarpon Institute) yang mengajarkan fikroh islam, pola 

berfikir filsafat, logika, retorika, analisa sosial, teori pembebasan, paradigma dan 

ideologi.  

Kegiatan EPIS ini dilakukan minggu pagi sesuai dengan yang dikatakan Fahrijal 

Mahmudi Hidayat:  

Kegiatan EPIS dilaksanakan hari minggu pagi dilakukan sebagai kegiatan 

mingguan yang dilaksanakan di PPMH. Kegiatan ini wajib diikuti seluruh santri 

dengan mengenakan pakaian wajib atasan jas hitam. Proses pelaksanaan epis 

dimulai secara formal yaitu dengan pembukaan, pembacaan ayat-ayat al-Qur’an, 

menyanyikan lagu Indonesia raya, mars PPMH, pancasila, dasa jiwa, sesanti 

santri dilanjutkan dengan sambutan dari pengurus OSMAH (Organisasi Santri 
Mamba’ul Hikmah) dan ditutup dengan doa. Tujuan diadakannya EPIS yaitu 

agar pemahaman santri tidak hanya dalam lingkup ilmu-ilmu agama tetapi juga 

mengenal tentang filsafat, manajemen kepemimpinan, tasawuf dan lain 

sebagainya. Pengisi materi dalam kegiatan EPIS di isi oleh pengasuh dan juga 

santri sesuai dengan bidang masing-masing, khususnya bagi santri yang mengisi 

materi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berorasi terutama dalam 

bidangnya didepan umum. Dan melatih kemampuan santri dalam menyampaikan 

sesuatu materi secara sistematis.17 

Selain kegiatan lain yaitu berupa kajian kitab Mabadi Fiqih yang 

menjelaskan tentang hukum islam yang berkaitan dengan ibadah seperti 

bersuci,sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kegitan ini dilakukan seperti yang 

dipaparkan oleh Farid Iskandar: 

Kegiatan pengajian kitab Mabadi Fiqih dilaksanakan setiap pagi ba’da shalat 

subuh berjamaah. Kegiatan ini tidak dilakukan setiap hari tetapi diselingi dengan 

takror agar santri lancar dalam membaca al-Qur’an. Kegiatan pengajian kitab 

Mabadi Fiqih harus diikuti seluruh santri agar faham terkait dengan hukum-

hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, haji 

dan lain-lain. Saya mengambil kitab ini karena ini adalah kitab yang ringkas dan 

kitab dasar bagi santri yang ingin belajar tentang fiqih ibadah.18 

                                                           
17    Lihat Transkip Wawancara Nomor : 10/W/13-3/2019 
18  Lihat Transkip Wawancara Nomor : 12/W/15-3/2019 
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Selain kegiatan kajian kitab Mabadi Fiqih ada kegiatan kultum yang dilakukan 

ba’da shalat maghrib berjamaah. Seperti yang dipaparkan oleh Vina Maulida 

Hanifa: 

Kegiatan kultum ini dilaksanakan setelah shalat maghrib berjamaah yang harus 

diikuti seluruh santri. Tema kultum sudah ditentukan oleh pengurus sehingga 

santri yang terjadwal kultum bisa memilih sesuai dengan tema yang sudah 

ditentukan. tujuannya yaitu melatih mental santri berani berbicara di depan 

sebagai bekal santri ketika terjun di masyarakat.19 

Kegiatan yang lain yaitu pengajian kitab Nahwu dasar yang dilaksanakan setiap hari 

jum’at seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Hisyam: 

Kegiatan pengajian kitab Nahwu dasar ini dilaksanakan setiap hari Jum’at malam 

sabtu ba’da isya. Sementara dipondok ini hanya menggunakan kitab Nahwu 

Dasar dari pondok Joresan. Belum sampai ke kitab al-Jurumiyah. Tujuan 

kegiatan tersebut sebagai bekal santri ketika mengaji kitab lain seperti kitab 

Mabadi Fiqih, Arba’i>n al-Nawawiyah dan sebagainya. Tanpa pengantar pelajaran 

nahwu santri akan kesulitan ketika mempelajari suatu kitab yang berbasis bahasa 

arab.  

c. Internalisasi Amal 

Membudayakan amal di PPMH yaitu melalui bertindak tepat yang 

dimanifestasikan melalui pembinaan, pengamalan dan pembiasaan aturan piranti 

PPMH yang berdasarkan akhlakul karimah yang sesuai berdasarkan kitab-kitab 

klasik sesuai dengan standar di PPMH. Kegiatan ini diarahkan pada kegiatan 

pengajian kitab akhlak seperti Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah.  

Penanaman amal di PPMH salah satunya melalui pengajaran Kitab Arba’i>n al-

Nawawiyah. Dalam kitab tersebut banyak nilai-nilai akhlak yang diajarkan yaitu 

memiliki sifal malu, mengormati tetangga, meenghormati tamu seperti yang telah 

disebutkan diatas. Pengaplikasiannya ketika memberikan jamuan kepada jama’ah 

istighosah Jum’at pahing yaitu dalam istilah jawab memberikan pasugatan, 

pangurmatan, dan palenggahan. Dengan memberikan pasugatan santri dididik 

                                                           
19  Lihat Transkip Wawancara Nomor : 11/W/14-3/2019 
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menjamu tamu dengan memberikan suguhan makan dan minum kepada jama’ah 

istighosah. Dengan memberikan pangurmatan yaitu memperlakukan jamaah dengan 

baik dan dengan memberikan palenggahan yaitu tempat yang baik bagi tamu supaya 

tamu nyaman atas tindak tanduk yang ditunjukkan. Selain itu fadhilah memuliakan 

tamu salah satunya ketika tamu itu datang maka ia membawa rezekinya dan apabila 

tamu itu pergi, maka dia membawa dosa-dosa penghuni rumah yang didatanginya.  

Selain itu dengan penerapan etika dasar berlaku etika dasa jiwa kapribaden 

santri dan sesanti santri yang menjadi motto daripada santri. Ya itu aturan yang 

diterapkan tidak banyak dan rumit tapi diamalkan seperti bersih (pondok bersih 

dhohiran wa batin), rapi  dan tertib dibuktikan dengan menata sandal. Semua santri 

harus mempunyai semangat kesadaran untuk menata sandal. Dari hal ini 

membiasakan santri selalu rapi dimulai dengan menata sandalnya. 

Salah satunya melalui pembinaan yaitu pembinaan santri senior terhadap 

santri junior dalam menjalankan perilaku atau kebiasaan yang tidak terlepas dari 

nilai-nilai islami, namun juga tidak lupa terhadap nasihat guru. Sang guru 

memberikan perintah kepada seorang santri tetapi tidak dihiraukan maka sebagai 

santri senior mengingatkan tentang adab kepada gurunya.  

Demikian seorang santri diharapkan dapat memiliki akhlakul karimah sesuai 

dengan apa yang diajarkan dan dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai 

pondasi santri dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada generasi muda agar 

terhindar dari penyimpangan moral. 
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BAB V 

ANALISIS INTERNALISASI NILAI-NILAI IMAN ILMU DAN AMAL MELALUI 

PENGAJIAN KITAB ARBA’I>N AL-NAWAWIYAH DI PONDOK PESANTREN 

MAMBA’UL HIKMAH 

 

A. Analisis tentang pelaksanaan pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah di Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikmah  

Pelaksanaan pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah sebagai upaya dalam 

menanamkan nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal harapannya untuk membantu santri dalam 

membentuk akhlaknya. Selain itu dalam kitab Arba’i>n al-Nawawiyah merupakan kitab 

yang ringkas namun memiliki tema yang sehingga dijadikan rujukan dalam berakidah, 

beradab dan berakhlakul karimah. 

Dalam proses pelaksanaan pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah dilaksanakan setiap 

ba’da shalat subuh berjamaah. Karena terbatasnya waktu setiap hari mengkaji satu hadits 

supaya setiap pagi santri hafal satu hadits dalam Arba’i>n al-Nawawiyah.  

Kegiatan ini menganjurkan para santri untuk smembaca, memahami, menghafal, dan 

mengamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, selain itu bisa dijadikan sebagai 

pegangan santri didalam beretika, beradab dan berakhlakul karimah. 

Selain itu kegiatan ini memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu santri hanya 

membaca saja tanpa memahami dan mengamalkan hadits yang diajarkan dalam Kitab 

Arba’i>n al-Nawawiyah. Selain itu dari peneliti sendiri sebagai pelaku yang mengikuti 

pengajian kitab Arba’i>n al-Nawawiyah terkadang tidak bisa rutin dilaksanakan setiap hari 

dikarenakan ada kegiatan lain yang akan dilaksanakan sehingga waktu ba’da subuh 

digunakan untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. 



77 

 

Dari data tersebut dapat dianalisis dalam proses  pelaksanaan pengajian kitab Arba’i>n 

al-Nawawiyah sudah berjalan dengan baik melihat dari waktu pelaksanaannya tidak 

mengganggu proses kegiatan lain karena waktu yang digunakan yaitu ba’da Shalat Subuh 

sehingga kegiatan lain seperti sekolah dan kuliah tetap berjalan dengan lancar. Dalam 

kegiatan ini penting sekali untuk mengikuti secara aktif dan bersemangat agar dapat 

mencerna betul tentang materi yang disampaikan oleh pengasuh.  

Selain itu materi-materi yang disampaikan berupa hadits-hadits yang penting dan 

kompleks sekali berkaitan dengan prinsip-prinsip agama, al-furu’, jihad, zuhud, adab, al-

khutab yang kesemuanya bertujuan baik dan cukup sebagai pegangan bagi santri. Dengan 

demikian, sudah seyogyanya santri untuk mempelajari kitab tersebut. Selain itu Imam al-

Nawawi menjelaskan kitab ini dengan bahasa yang lebih mudah difahami dan juga lengkap 

dalam penjelasannya.  

Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa tujuan kegiatan ini sangat baik yaitu untuk 

menjadikan santri memiliki etika, adab, dan akhlak yang baik yaitu dengan cara membaca, 

memahami, menghafal, dan mengamalkan hadits yang di ajarkan dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan memahami maka akan menambah wawasan keagamaan bagi santri sebagai 

bekal berperilaku. Dengan menghafalnya maka akan tertancap hadits-hadits yang diajarkan 

sehingga secara tidak langsung berperan untuk menjaga dari perkara-perkara yang dilarang 

karena faham betul dan hafal hadits-hadits tersebut. Dan dengan mengamalkannya maka 

hadits-hadits yang dipelajari tidak berhenti sebagai wawasan keagamaan saja tapi 

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan pastinya tidak luput dalam 

kesalahan walaupun sekecil apapun tetap memiliki kendala. Sedikit kendala dalam proses 

pelaksanaannya yaitu santri hanya membaca saja tanpa memahami dan mengamalkan 

hadits yang diajarkan sehingga tujuan tersebut kadang belum terpenuhi karena kurangnya 
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kesadaran dalam berakhlak. Dalam hal ini wajar ketika seorang yang ingin belajar 

terkadang adakalanya hanya membaca saja tanpa memahami. Proses kegiatan ba’da subuh 

terkadang membuat santri mengantuk sehingga yang diajarkan tidak akan masuk apalagi 

memahami apa yang diajarkan. Selain itu kurangnya kesadaran bagi santri memang 

diperlukan pembiasaan-pembiasaan dan membutuhkan proses tidak bisa langsung instan 

menjadi baik akhlaknya. Selain itu dalam proses pelaksaaan terkadang tidak bisa rutin 

karena ada kegiatan lain-lain yang perlu disiapkan sehingga membutuhkan waktu untuk 

mempersiapkan kegiatan tersebut. Dengan demikian, membutuhkan proses dalam 

membentuk seorang santri yang mbeling agar memiliki akhlakul karimah.  

B. Analisis tentang nilai-nilai iman, ilmu, dan amal dalam kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

Upaya dalam membentuk santri yang berakhlakul karimah di PPMH beranjak dari 

Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Dalam kegiatan ini Peneliti mengambil nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal  yang 

terkandung dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah karena tiga nilai tersebut sangat penting 

yang digunakan sebagai bekal santri dalam berakhlakul karimah. 

Nilai-nilai iman yang terkandung dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah adalah: 1) 

ikhlas dalam niat, 2) rukun iman, 3) istiqomah, 4) kebersihan hati, 5) dzikir kepada Allah. 

Nilai-nilai ilmu yaitu: 1) perintah menjalankan rukun islam, 2) larangan marah, 3) menjauhi 

perkara bid’ah, 4) meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, 5) perintah untuk takwa 

kepada Allah dimanapun dan kapanpun, 6) perintah menyandarkan segala apapun pada 

Allah, 7) haram berbuat dhalim, 8) berpegang teguh pada sunnah, 9) perintah untuk 

mengubah kemungkaran, 10) larangan untuk menunda-nunda amal, 11) perintah untuk 

menundukkan hawa nafsu, 12) perintah taubat. Sedangkan nilai-nilai amal dalam Kitab 

Arba’i>n al-Nawawiyah adalah: 1) mencintai sesama muslim, 2) menjaga lisan, 3) 

menghormati tetangga, 4) menghormati tamu, 5) malu, 6) zuhud.  
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Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah walaupun 

kitab yang muhtasar atau ringkas namun memiliki tema yang komplit tentang 

permasalahan agama yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang berulang-

ulang dikaji supaya menjadi kitab rujukan santri dalam berakidah dan berakhlakul karimah 

sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam teori bahwa nilai-nilai iman di dalam 

Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Nilai-nilai ilmu 

berkaitan dengan kewajiban menjalankan syariat. Sedangkan dalam beramal yaitu berkaitan 

dengan akhlak kepada orang lain.  

Dari penjelasan diatas bahwasanya nilai-nilai iman, ilmu, dan amal sudah sesuai 

ketika digunakan sebagai bekal pembentukan akhlak seorang santri. Namun dalam hal ini 

nilai amal kurang membahas berkaitan dengan akhlak kepada orang tua.  

Pertama, nilai-nilai Iman dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah berkaitan dengan 

cabang keimanan yaitu ikhlas dalam beramal, bisa diartikan ikhlas adalah tujuan seseorang 

dalam melakukan seseuatu yaitu murni hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas 

merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam setiap perbuatan manusia. Dengan 

ikhlas dalam perbuatan maka akan menuntun meraih apa yang diinginkan yaitu semata-

mata hanya mencari ridho Allah. Sehingga seseorang yang telah ikhlas dalam beramal maka 

akan mengantarkannya menuju pada keridhaan-Nya.  

Semakin tinggi tingkat keikhlasan seseorang maka akan menjernihkan hati seseorang 

dan menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Seseorang yang menjaga kebersihan 

hatinya dari penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, dendam dan seluruh penyakit hati yang 

lain akan membimbing seseorang untuk berperilaku terpuji karena didalam hatinya tidak 

terbesit perbuatan-perbuatan yang tercela. Dengan demikian, penting sekali bagi setiap 

manusia untuk menjaga kebersihan hatinya. Dengan membersihkan hati terlebih dahulu 
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harapannya ketika hati seseorang bersih maka akan mudah menerima petunjuk-petunjuk 

yang menuju kebaikan. 

Nilai-nilai iman yang lainnya yaitu menjalankan rukun iman yaitu dengan iman 

kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman 

kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruk.  

Tidak bisa dipungkiri seseorang tidak bisa dikatakan memiliki iman apabila tidak 

menjalankan apa yang menjadi rukun iman. Sehingga rukun iman sangat penting bagi 

seorang muslim dalam berakidah. Seseorang yang menjalankan rukun iman dalam 

kehidupan sehari-hari akan meningkatkan kualitas keimanannya. Karena dengan rukun 

iman akan menguatkan pondasi keimanan seorang muslim ketika mengahadapi suatu ujian. 

Selain menjalankan rukun iman nilai-nilai iman yang lain yaitu istiqomah maksudnya 

dalam beriman kepada Allah tidak cukup tanpa diiringi dengan istiqomah dalam anggota 

badan. Tidak bisa dikatakan iman jika hanya diyakini tanpa diiringi dengan menjalankan 

perintah-Nya secara istiqomah. Begitu pentingnya iman maka harus dijaga karena iman 

seseorang ada kalanya naik ada kalanya turun sehingga diperlukan istiqomah dalam 

menjaganya. Selain itu istiqomah sebagai pelumas dalam meningkatkan keimanan dapat 

membiasakan hati seseorang untuk selalu beriman kepada Allah. Seseorang yang beriman 

kepada Allah akan mengantarkannya untuk selalu berdzikir kepada-Nya. 

Dzikir kepada Allah maksudnya seseorang yang beriman diperintahkan agar selalu 

ingat kepada Allah. Lisan selalu basah dengan dzikir diiringi hati yang khusyu’ dan 

menyebut asma-asma Allah dan memuji keagungan-Nya. Maka jika seseorang yang 

beriman selalu ingat kepada Allah akan mendatangkan keridhaan-Nya. Selain itu seseorang 

yang hatinya selalu ingat kepada Allah maka akan takut untuk melakukan perbuatan 

maksiat karena ia akan selalu terawasi setiap perbuatannya. Selain itu akan menumbuhkan 

kecintaan pada Allah karena seseorang yang mencintai sesuatu maka akan selalu menyebut 



81 

 

dan mengingat-ingatnya. Seseorang yang selalu ingat kepada Allah maka termasuk 

menjaga apa yang diperintahkannya. Dengan menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah 

maka, seorang akan dijaga dari segala hal yang menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak 

baik. 

Kedua, nilai-nilai ilmu dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah peneliti merangkumnya 

menjadi perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada dalam kitab tersebut. Peneliti 

mengambil nilai-nilai ilmu menjadi perintah dan larangan karena ilmu sendiri dalam Kitab 

Arba’i>n al-Nawawiyah dibahasakan dengan Islam yang maksudnya yaitu menjalankan 

syariat-syariat Islam sehingga dirangkum berupa apa yang menjadi perintah dan larangan 

dalam agama Islam. nilai-nilai tersebut adalah: 1) perintah menjalankan rukun islam, 2) 

larangan marah, 3) menjauhi perkara bid’ah, 4) meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, 

5) perintah untuk takwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun, 6) perintah menyandarkan 

segala apapun pada Allah, 7) haram berbuat dhalim, 8) berpegang teguh pada sunnah, 9) 

perintah untuk mengubah kemungkaran, 10) larangan untuk menunda-nunda amal, 11) 

perintah untuk menundukkan hawa nafsu, 12) perintah taubat. 

Perintah menjalankan rukun islam, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, 

mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menjalankan puasa Ramadhan, haji ke baitullah 

bagi yang mampu dan kuasa. Rukun islam ini dijadikan sebagai petunjuk seseorang untuk 

beribadah kepada Allah Swt. Seseorang dikatakan sebagai seorang muslim yang sempurna 

apabila melaksanakan lima amalan utama yang diajarkan yaitu rukun Islam. Dengan 

demikian, penting sekali rukun Islam sebagai prinsip yang mampu menentukan seseorang 

dianggap muslim atau bukan. Dengan menjalankan rukun Islam tersebut maka akan 

memiliki tujuan di dalam hidupnya sebagai seorang muslim yaitu selalu beribadah kepada 

Allah. Dengan demikian, secara otomatis akan menuntun seseorang menuju ketakwaan 

kepada Allah SWT. Seseorang yang bertakwa kepada Allah maka akan selalu patuh dan 
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tunduk dimanapun dan kapanpun dan akan membentuknya menjadi seseorang yang mulia. 

Sehingga peran takwa sangat penting sekali dalam kehidupan manusia agar menjadi 

manusia yang shalih.  

Selain itu nilai-nilai ilmu yang diajarkan yaitu mengubah kemungkaran. Seseorang 

manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan-kesalahan. Seseorang adakalanya patuh dan 

terkadang ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Seorang muslim sudah 

seyogyanya ketika melihat seseorang yang ingkar sebagai seorang muslim diwajibkan 

mengubahkan yaitu menggunakan tangan (kekuatan) jika seseorang itu memiliki kekuasaan 

dan mampu merubahnya. Jika seseorang tidak mampu maka menggunakan lisannya yaitu 

melalui dakwah-dakwah. Dan jika keduanya tidak mampu maka menggunakan hati untuk 

menolaknya. Dengan demikian penting bagi seorang muslim untuk mengubah kemungkaran 

ketika melihatnya sebagai bentuk kepedulian sesama muslim.  

Selain itu nilai-nilai ilmu yang lain mengajarkan agar meninggalkan sesuatu yang 

tidak bermakna. Setiap manusia dianugerahi sesuatu yang berharga yaitu waktu. Waktu 

akan menjadi kesempatan baik bagi individu yang tidak menyia-nyiakannya dan selalu 

mensyukurinya. Seseorang hendaknya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencari 

bekal amal akhirat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna. Karena singkatnya 

waktu yang diberikan ketika hidup di dunia sehingga perlu digunakan dengan sebaik-

baiknya. Tidak ada yang tahu ajal menjemput jika, tidak berlomba-lomba dalam beramal 

pastinya akan menyesal kelak ketika meninggal dunia. Sehingga penting sekali agar setiap 

individu untuk tidak menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna.  

Seseorang yang menggunakan waktunya dengan baik untuk mengumpulkan amal 

shalih akan beruntung karena sudah mengumpulkan banyak amal-amal shalih sehingga 

ketika meninggal kelak dia tidak akan menyesal karena bekal yang cukup ketika dibawa ke 

akhirat. 
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Selain itu nilai-nilai ilmu lain mengajarkan untuk selalu menyandarkan segala apapun 

kepada Allah. Manusia diberikan akal yang menjadikannya makhluk yang sempurna 

sebagai dasar untuk berfikir dan memahami sesuatu. Selain itu yang digunakan untuk 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Namun adakalanya sesuatu 

hal yang tidak bisa difahami ataupun diselesaikan oleh akal sehingga hanya bisa pasrah saja 

menerima keadaan. Dengan demikian terbatasnya akal yaitu merupakan anugerah juga 

harapannya seorang hamba agar menyandarkan segalanya kepada Allah ketika akal sudah 

tidak mampu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.  

Dari sini penting sekali seorang muslim diajarkan untuk selalu menyandarkan 

segalanya kepada Allah karena hanya Allah yang dapat menolong segala persoalan yang 

dihadapi tidak ada satupun makhluk yang dapat menolong kecuali atas keridhaan dari-Nya. 

Sehingga sudah seyogyanya bagi seorang muslim jika menyandarkan apapun pada Allah. 

Dengan hal ini maka akan menuntun seorang muslim untuk memiliki sifat tawakkal 

terhadap urusan-urusan dunia karena kuatnya keyakinan terhadap ketentuan yang diberikan 

oleh Allah. 

Selain itu nilai-nilai ilmu lain mengajarkan untuk selalu menundukkan hawa nafsu. 

Manusia diberikan nafsu harapannya dapat menjalankan kehidupannya secara wajar sebagai 

makhluk hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan penting seperti makan, minum, tidur, 

menikah, dan lain-lain melibatkan nafsu di dalamnya. Nafsu memiliki kencenderungan 

untuk selalu mengajak dalam keburukan karena itu nilai-nilai ini mengajarkan agar untuk 

mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan. Ada dua pilihan 

yaitu menguasai nafsu atau justru dikuasai oleh nafsu. Jika mampu menguasai nafsu maka 

akan selamat sedangkan yang dikuasai nafsu maka akan terjerumus. Dengan demikian, 

sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk selalu menundukkan hawa nafsunya agar 

tidak mudah terjerumus oleh godaan-godaan nafsu itu sendiri.  
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Seseorang yang terlanjur terjerumus oleh hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh Allah maka harus segera kembali kepada-Nya yaitu dengan 

bertaubat mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Seorang muslim diperintahkan untuk 

segera melaksanakan taubat ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga dengan 

demikian ketika seseorang yang telah melaksanakan taubat dan berjanji untuk tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan dosa maka akan mendapatkan ampunan dari Allah.  

Dari sini penting sekali untuk menyegerakan bertaubat karena ketika seseorang 

berbuat dosa dan tidak bertaubat lalu ajal menjemputnya maka yang diterima yaitu siksa 

atas perbuatan dosa tersebut.  

Selain itu nilai-nilai ilmu yang lain mengajarkan agar  untuk berpegang teguh pada 

sunnah Nabi Muhammad Saw. Penting sekali agar itba’ kepada Nabi karena luasnya 

tentang permasalahan dalam agama dan kurangnya pemahaman seseorang sehingga Nabi 

Muhammad sebagai petunjuk yang menunjukkan seseorang untuk menuju jalan yang di 

ridhai oleh Allah. Selain itu Allah sendiri memerintahkan pada manusia untuk mengikuti 

sunnah karena di dalam al-Qur’an sendiri tidak dibahas secara mendetail dalam urusan 

agama seperti tata-cara dalam beribadah sehingga perlu bimbingan dari Nabi dalam 

memahami urusan-urusan agama. Dengan demikian, penting sekali untuk mengikuti sunnah 

Nabi. Selain untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat yaitu dapat membimbing 

umat muslim menjadi manusia yang insan kamil dan memiliki akhlakul karimah sesuai 

dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi.  

Selain itu nilai-nilai ilmu yang diajarkan yaitu tidak berupa perintah namun juga 

larangan. Yaitu berkaitan dengan apa saja yang dilarang dalam urusan agama, nilai-nilai ini 

mengajarkan untuk menjauhi perkara bid’ah. Karena perkara bid’ah adalah termasuk 

perkara yang menyesatkan sehingga perlu di hindari. Bid’ah itu sendiri yaitu perkara baru 

(yang tidak ada pada sunnah Nabi) seperti melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari 
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sunnah Nabi maupun yang bukan dari Allah SWT maka tidak akan diterima. Sehingga 

seorang muslim dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid’ah dalam urusan agama 

karena bisa menyesatkan dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan diterima oleh Allah.  

Sia-sia jika amalan seorang muslim tidak diterima oleh Allah dengan demikian, 

penting bagi untuk mengindari perkara-perkara bid’ah karena dapat menyesatkan seseorang 

di dalam urusan agamanya.  

Nilai-nilai ilmu yang lain mengajarkan untuk menjauhi sifat marah. Seorang manusia 

diciptakan oleh Allah memiliki karakter yang berbeda-beda ada yang memiliki sifat lemah 

lembut, pemarah, keras dan lain-lain. Larangan marah ini bukan semata-mata melarang 

seseorang untuk marah. Tetapi lebih tepatnya untuk mengendalikan emosinya ketika 

marah. Seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosinya ketika marah maka dapat 

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti salah satunya 

menyebabkan perkelahian. Dengan demikian, penting sekali bagi seseorang agar 

mengendalikan emosi ketika marah agar tidak mewujudkan perbuatan-perbuatan tercela 

yang dihasilkan dari marah tersebut. Selain itu perbuatan yang dihasilkan dari marah dapat 

mendhalimi seseorang.  

Perbuatan dhalim tersebut juga dilarang karena dapat merugikan pihak lainnya. 

Seseorang yang selalu berbuat dhalim akan merugikan dirinya karena akan dijauhi oleh 

orang lain, dikucilkan karen perbuatan dhalim tersebut termasuk perbuatan yang tercela. 

Sudah seyogyanya seorang muslim agar menghindari perbuatan-perbuatan dhalim agar 

dapat menuntunnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.  

Selain itu nilai-nilai ilmu yang lain mengajarkan agar tidak menunda-nunda amal. Hal 

ini berkaitan dengan perintah untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak bermakna karena 

keduanya sama-sama perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Padahal seseorang yang 

menunda-nunda amal atau pekerjaan itu akan menyulitkan dirinya sendiri ketika ia akan 
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melakukannya. Sangat penting sekali agar seorang muslim tidak menunda-nunda amal 

khusunya amal shalih karena rentan waktu yang terbatas ketika hidup di dunia.  

Ketiga, nilai-nilai amal dalam Kitab Arbaa’i>n al-Nawawiyah yaitu berkaitan dengan 

akhlak. Amal yaitu perwujudan dari iman, seseorang tidak bisa dikatakan beriman ketika 

tidak menjalankan suatu amal perbuatan. Amal sebagai bentuk perwujudan dari iman tidak 

jauh-jauh dari akhlak sehingga antara iman dan amal yaitu saling berkaitan yang tidak bisa 

dipisahkan. Nilai-nilai amal dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah yaitu: 1) mencintai sesama 

muslim, 2) menjaga lisan, 3) menghormati tetangga, 4) menghormati tamu, 5) malu, 6) 

zuhud. 

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa nilai-nilai amal yang pertama berkaitan 

dengan mencintai sesama muslim, yaitu seorang muslim yang berakhlak terpuji akan saling 

mencintai sesama muslim. Nabi Muhammad memerintahkan agar seorang muslim saling 

tolong menolong, tidak mendhaliminya, dan tidak merendahkan satu sama lain karena tidak 

sesuai dengan akhlak terpuji. Seseorang yang mencintai saudaranya sesama muslim juga 

akan dicintai saudaranya sesama muslim. Dari sini secara tidak langsung dengan kita 

mencintai sesama muslim maka akan mengajak atau memberikan contoh yang baik bagi 

muslim yang lain. Dengan demikian, sangat penting sekali agar sesama muslim saling 

mencintai sehingga akan mempererat tali persaudaraan satu sama lain. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan menghormati tetangga sekitar kita, tidak dipungkiri seseorang hidup 

akan saling berdampingan satu sama lain. Setiap individu pasti akan membutuhkan 

individu yang lain sehingga ketika seseorang yang membutuhkan pertolongan yang pertama 

kali menolong adalah tetangganya. Dari hal ini penting sekali untuk menghormati tetangga 

sekitar karena perannya yang membantu kita ketika membutuhkan pertolongan. Sebaliknya 

jika seseorang tidak menghormati tetangganya maka ketika membutuhkan pertolongan, 
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tetangga sekitarpun enggan untuk menolongnya. Dengan demikian, sudah seyogyanya bagi 

setiap muslim yang  baik untuk mennghormati tetangga sekitarnya.  

Tidak sebatas tetangga saja seorang muslim juga harus menghormati tamu. Seorang 

tamu dalam Islam memiliki kedudukan yang terhormat. Maka dari itu, umat muslim 

diperintahkan memuliakan tamu ketika datang kerumahnya dengan memberikan hidangan 

sesuai dengan kemampuannya. Sudah seyogyanya ketika saudara sesama muslim yang 

berkunjung untuk diberikan hidangan sebagai penghormatan kepadanya sebagai tamu. 

Dengan demikiann, penting bagi seorang muslim untuk menghormati tamu, selain 

kedudukannya yang terhormat dalam Islam, juga dapat mempererat tali persaudaraan 

sesama muslim.  

Nilai-nilai amal yang lainnya yaitu menjaga lisan. Seorang manusia diberi anugerah 

berupa panca indera yang berfungsi sangat baik bagi kehidupan. Salah satu panca indera 

yang diberikan oleh Allah yaitu mulut yang berfungsi selain untuk makan dan minum juga 

untuk berbicara dengan yang lain. Seorang muslim yang baik sudah sepantasnya untuk 

menjaga mulut atau lisannnya dalam berucap agar tidak menyakiti hati orang lain. 

Tajamnya lidah ketika berucap  untuk menyakiti akan membawa dampak buruk berupa 

permusuhan. Dengan demikian, penting sekali untuk menjaga lisan seorang muslim yang 

berakhlak dalam berucap dengan ucapan yang baik. Harapanya agar tidak menyakiti orang 

lain dan selain itu agar tidak timbul permusuhan-permusuhan yang dapat memutuskan tali 

persaudaraan sesama muslim. 

Selain itu seorang muslim harus memiliki sifat malu sebagai benteng karena malu 

termmasuk sebaik-baiknya akhlak. Selain itu sifat malu itu bisa menjaga dari perbuatan-

perbuatan yang buruk. Seorang muslim yang memiliki sifat malu secara tidak langsung 

akan menuntun dirinya agar senantiasa berbuat baik. Karena ia malu ketika ia melakukan 

perbuatan-perbuatan yang buruk. Dengan demikian, pentingnya sifat malu dan harus 
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dimiliki setiap muslim agar dapat menjaga dirinya selalu dalam koridor perbuatan-

perbuatan yang baik.  

Nilai-nilai amal yang lain yaitu zuhud. Bisa diartikan bahwa zuhud adalah amalan 

yang mendatangkan cinta kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang berbau duniawi 

dan memfokuskan untuk mencari bekal di akhirat serta sesuai dengan nasihat Rasulullah 

yaitu seseorang yang berzuhud pada dunia maka akan mendatangkan keridhaan Allah swt. 

Seseorang yang mampu berzuhud pada dunia akan menimbulkan rasa tenang didalam  

hatinya karena ia tidak  takut terhadap apa yang dimilikinya saat ini. Yang difikirkan hanya 

perkara-perkara yang bisa dibawa ketika di akhirat. Dengan demikian, zuhud sangat 

penting bagi setiap muslim karena hakikat kehidupan yaitu untuk ibadah dan mencari ridha 

dari Allah Swt.  

C. Analisis tentang Internalisasi nilai-nilai iman, ilmu, dan amal melalui pengajian Kitab 

Arba’i>n al-Nawawiyah di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

Berdasarkan penelitian dalam menginternalisasikan nilai-nilai iman, ilmu, dan amal 

melalui kajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

disebut dasa jiwa kapribaden yang menjadi fundamen dalam membentuk karakter santri 

yang pengaplikasiannya melalui konsep 234.  

Konsep 234 seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu konsep 2 untuk membentuk 

karakter kerohanian santri untuk membantu taqarrub ilallah, konsep 3 untuk membentuk 

perfoma santri yang berfungsi untuk menata tata lahir  dan batin santri. Sedangkan konsep 

4 yaitu sesanti santri yang diaplikasikan dalam berdzikir kuat, berfikir cepat, bertindak 

tepat, dan berjamaah rapat. Di PPMH dalam mebudayakan nilai-nilai iman yaitu dengan 

berdzikir kuat, membudayakan ilmu dengan berfikir cepat, membudayakan amal dengan 

bertindak tepat, dan membudayakan pengorganisasian dengan berjamaah rapat.  
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Dari konsep tersebut internalisasi iman dibudidayakan melalui berdzikir kuat. Di 

PPMH berdzikir kuat dimanifestasikan pada  MDH(majelis dzikir hasbunallah ). Kegiatan 

rutinan MDH sendiri berupa kegiatan istighosah Jum’at pahing yang wajib diikuti seluruh 

santri di PPMH. Tidak hanya santri saja tetapi istighosah jum’at pahing dilaksanakan 

untuk umum jadi masyarakat sekitar bisa mengikuti kegiatan tersebut.  

Nilai iman ini ditanamkan di istighosah jumat pahing agar santri terbiasa untuk 

berdzikir kepada Allah Karena dalam kegiatan istighosah isinya yaitu wirid-wirid yang 

bertujuan untuk memuji kepada Allah. Dengan membiasakan dzikir secara tidak langsung 

melatih santri menyambungkan hatinya dengan Allah. Selain istighosah jumat pahing 

kegiatan yang lain yaitu istighosah jum’at pagi. Kegiatan MDH lebih banyak pada kegiatan 

yang bersifat membiasakan santri berdzikir karena sebagai modal pertama bagi santri yaitu 

jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Santri yang terbiasa  untuk berdzikir maka 

secara perlahan akan meningkatkan keimanannya karena dalam berdzikir akan 

mendatangkan ridha dari Allah swt. Hal ini sesuai dengan teori yaitu seseorang yang 

beriman kepada Allah maka ia tidak akan putus dalam mengharapkan rahmat Allah dengan 

berdzikir kepada Allah sebagai bentuk mengharapkan keridhaan dari-Nya.  

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa dalam internalisasi atau penanaman nilai 

iman yaitu dengan melalui kegiatan rutinan berupa Istighosah Jum’at pahing yang 

pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dengan aktifnya santri dalam 

melantunkan wirid-wirid dengan semangat ketika proses istighosah berlangsung. Selain itu 

penanaman iman ini memiliki kendala dalam prosesnya yaitu ketika santri tidur maka tidak 

akan berjalan dengan lancar dalam menanamkan nilai iman karena ketika berwirid 

harapannya menyambungkan hati dengan Allah tapi tidak dapat tercapai ketika seorang 

santri tersebut tidur ketika istighosah maka hubungan antara makhluk dengan rabbnya 

tidak akan ketemu.  
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Selain itu melalui kegiatan istighosah yang dilaksanakan pada waktu jum’at pagi 

yang dilaksanakan ketika ba’da shalat subuh berjamaah. Harapannya seorang santri terbiasa 

berwirid tidak hanya sebatas pada wirid yang dilaksanakan rutinan ba’da shalat maktubah 

tetapi diiringi dengan kegiatan yang lain untuk meningkatkan keimanan santri di Pondok 

Pesantren Mamba’ul Hikmah 

Selanjutnya internalisasi nilai ilmu dibudidayakan melalui berfikir cepat 

dimanifestasikan pada kegiatan sekolah minggu pagi EPIS (enlightment pasarpon 

institute). EPIS disini  sebagai wahana dalam menanamkan ilmu-ilmu umum sehingga tidak 

hanya terpaku pada kitab tradisional tetapi juga mendukung ilmu-ilmu harapannya 

diadakannya EPIS yaitu agar pemahaman santri tidak hanya dalam lingkup ilmu-ilmu 

agama tetapi juga mengenal tentang filsafat, manajemen kepemimpinan, tasawuf dan lain 

sebagainya. Selain itu sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan berorasi bagi yang 

bertugas sebagai pemateri dalam kegiatan EPIS. 

Kegiatan penunjang yang lain yaitu kegiatan pengajian kitab-kitab klasik seperti 

muhtarul al hadits, tafsir jalalain, mabadi fiqih, Arba’i >n al-Nawawiyah. sebagai bekal ilmu-

ilmu agama ketika terjun di masyarakat. Di PPMH tidak terlalu banyak mengkaji kitab-

kitab hanya difokuskan pada kitab-kitab yang muhtasar tetapi diulang-ulang agar santri 

faham walaupun tidak terlalu banyak tetapi cukup sebagai bekal santri.  

Dari data tersebut dapat dianalisis dalam internalisasi nilai ilmu melalui kegiatan 

sekolah minggu pagi EPIS yang sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat ketika 

seorang santri ketika mengikuti kegiatan memperhatikan terkait materi yang disampaikan. 

Dalam proses pelaksanaannya terkadang terkendala dengan adanya santri yang tidak 

memperhatikan karena materi yang membosankan selain itu terkadang dalam pembawaan 

materi terkesan monoton dan tidak bisa mencairkan suasana sehingga muncul kebosanan 

dan ngantuk. Sehingga penanaman ilmu ini bergantung terhadap bagaimana seorang santri 
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yang bertugas menyampaikan materi bisa menarik perhatian yang lain agar memperhatikan 

materi yang disampaikan dan dapat mencairkan suasana agar tidak terjadi kebosanan atau 

ngantuk. 

Selain itu didukung dengan kajian kitab klasik agar ilmu yang ditanamkan tidak lepas 

dari ilmu-ilmu agama yang dilaksanakan setiap hari ba’da shalat isya’ berjamaah yang 

sudah berjalan baik. Yang mana kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan wawasan 

keagamaan bagi santri.  

Dengan melihat waktu yang dilaksanakan tidak terlalu malam selain itu kegiatan 

tersebut selesai sekitar pukul 09.30 supaya tidak mengganggu santri untuk belajar 

pelajaran-pelajaran untuk sekolah maupun kuliah dipagi harinya.  

Selain itu didukung juga dengan kegiatan kultum untuk membantu  mengamalkan 

ilmu yang diajarkan di pondok yang sudah berjalan baik yang dilaksanakan setiap ba’da 

shalat magrib berjamaah. Dilihat dari pelaksanaan cukup untuk mengisi waktu sebelum 

melaksanakan shalat isya’ berjamaah. Kegiatan ini bermanfaat bagi santri untuk melatih 

dalam menyampaikan ilmunya sehigga ilmu tersebut tidak dimiliki untuk dirinya sendiri 

melainkan disampaikan kepada yang lain. 

Selanjutnya internalisasi nilai amal dibudidayakan melalui bertindak tepat melalui 

pembinaan, pengamalan dan pembiasaan aturan di PPMH yang bersifat akhlakul karimah 

yang disesuaikan dengan kitab-kitab klasik di PPMH.  

Melalui pembinaan yaitu dengan pembinaan santri senior terhadap santri junior dalam 

menjalankan perilaku atau kebiasaan yang tidak terlepas dari nilai-nilai islami, namun juga 

tidak lupa terhadap nasihat guru. Sang guru memberikan perintah kepada seorang santri 

tetapi tidak dihiraukan maka sebagai santri senior mengingatkan tentang adab kepada 

gurunya. 
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Melalui pengamalan yaitu dengan mengamalkan apa yang diajarkan dalam kitab 

akhlak seperti Arba’i>n al-Nawawiyah yang menjelaskan tentang menghormati tamu. 

Diterapkan melalui kegiatan rutinan istighosah jum’at pahing yaitu dengan menjamu 

jamaah ketika selesai kegiatan istighosah.  

Melalui pembiasaan yaitu dengan menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan seperti 

menjaga kebersihan yaitu dengan ro’an setiap paginya selain itu aturan agar santri rapi dan 

tertib melalui pembiasaan dengan menata sandal baik itu sandal sendiri ataupun ketika ada 

sandal temannya yang berserakan.  

Dari hal diatas dapat dianalisis yaitu internalisasi amal berkaitan dengan pembinaan, 

pengamalan, dan pembiasaan. Dalam pembinaan ini sebagai santri yang senior membina 

santri yang junior dengan memberikan contoh dalam berperilaku baik dan memberikan 

teguran-teguran apabila ada santri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami dalam 

berperilaku seperti misuh atau berkata kotor kepada temannya. Namun terkadang ketika 

diingatkan ada yang mengabaikan atau bisa dikatakan melbu kuping kiwo metu kuping 

tengen. Hal ini yang menghambat dalam proses penanaman ilmu di pondok.  

Melalui pengamalan dari kitab-kitab akhlak yang diajarkan seperti Arba’i>n al-

Nawawiyah yaitu berkaitan dengan kesadaran sendiri-sendiri. Sebagian santri yang sadar 

dan mengamalkannya sudah terbentuk yaitu dapat dilihat ketika berbicara dengan 

temannya tidak menggunakan kata-kata kotor. Namun ada juga sebagian yang masih 

berkata kotor ketika bersama temannya dikarenakan memang ada sebagian santri yang 

mbeling atau nakal sehingga perlu bertahap dalam menamkan apa yang diajarkan dalam 

kitab. Jika santri sadar dan menjalankan betul apa yang diajarkan dalam kitab maka akan 

terbentuk akhlak yang baik. Namun sebaliknya ketika sudah diajarkan dalam kitab tapi 

tidak mengamalkannya maka tidak bisa terbentuk akhlak tersebut melainkan hanya sebatas 

mengerti saja terkait hadits yang disampaikan. 
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Selain itu melalui pembiasaan yaitu disesuaikan dengan aturan pondok yaitu santri 

harus bersih rapi, dan tertib dengan pembiasaan dari hal kecil dengan menata sandal dan 

kamar. Dapat dilihat ketika di musholla sandal tertata rapi dan menggunakan pakaian yang 

bersih. Namun ada juga terkait dengan kebersihan kamar ada sebagian kamar yang kotor 

sehingga perlu pengawasan lebih dengan melalui teguran langsung dari pengasuh.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Internalisasi nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal 

melalui pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

Pasar Pon Ponorogo, hasil penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Proses kegiatan pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah sudah berjalan baik dalam 

proses kegiatannya. Melihat dari waktu pelaksanaannya tidak mengganggu proses 

kegiatan lain karena waktu yang digunakan yaitu ba’da Shalat Subuh sehingga kegiatan 

lain seperti sekolah dan kuliah tetap berjalan dengan lancar.  

2. Nilai-nilai iman yang terkandung dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah adalah: ikhlas 

dalam niat, rukun iman, istiqomah, kebersihan hati, dzikir kepada Allah. Nilai-nilai ilmu 

yaitu: perintah menjalankan rukun islam, larangan marah, menjauhi perkara bid’ah,  

meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, perintah untuk takwa kepada Allah 

dimanapun dan kapanpun, perintah menyandarkan segala apapun pada Allah, haram 

berbuat dhalim, berpegang teguh pada sunnah, perintah untuk mengubah kemungkaran,  

larangan untuk menunda-nunda amal, perintah untuk menundukkan hawa nafsu, perintah 

taubat. Sedangkan nilai-nilai amal dalam Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah adalah: 

mencintai sesama muslim, menjaga lisan, menghormati tetangga, menghormati tamu, 

malu, zuhud. 

3. Internalisasi nilai Iman, Ilmu, dan Amal melalui pengajian Kitab Arba’i>n al-Nawawiyah 

yaitu dengan tiga konsep berdzikir kuat, berfikir cepat, dan bertindak tepat. Berdzikir 

kuat yaitu internalisasi iman dengan diaplikasikan dalam kegiatan MDH yaitu 

Istighosah Juma’at Pahing. Berfikir cepat yaitu internalisasi ilmu melalui kegiatan EPIS, 
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kajian kitab-kitab klasik, dan kultum. Sedangkan Bertindak tepat melalui pembinaan, 

pengamalan dan pembiasaan aturan di PPMH.  

B. Saran 

1. Bagi Pondok Pesantren 

Diharapkan bagi Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah untuk lebih meningkatkan 

dalam meningkatkan nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal melalui strategi ataupun kegiatan 

penunjang yang lain dalam membentuk santri yang berakhlakul karimah. 

2. Bagi Pengurus dan Ustadz 

Diharapkan bagi para pengurus dan ustadz untuk lebih mempertegas aturan-aturan 

di PPMH berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutinan agar santri senantiasa 

bergiat dan bersemangat selain itu agar tidak ada santri yang sering melanggar dalam 

mengikuti seluruh kegiatan di PPMH berkaitan dengan kegiatan yang menamkan nilai-

nilai Iman, Ilmu, dan Amal seperti Istighosah, EPIS, Pengajian Kitab Arba’i>n al-

Nawawiyah. 

3. Bagi Santri 

Diharapkan bagi seluruh santri agar menaati dan aktif berkaitan dengan seluruh 

kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah khususnya kegiatan yang 

berkaitan dengan penanaman nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Amal.  
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