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ABSTRAK 
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“Risa<lat al-Mu‟a<wanah” merupakan sebuah kitab rujukan penting dalam 

pembinaan akhlak karya „Abdulla<h Bin „Alwi< al-H}adda<d, yang ingin menanamkan 

akhlak mulia secara total baik terhadap Allah SWT maupun sesama manusia bercirikan 

akhlak-tasawuf. Penelitian ini terfokus pada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

“Risa<lat al-Mu‟a<wanah”. Hal ini, dilatar belakangi oleh fakta bahwa nilai akhlak mulia 

masyarakat Indonesia mulai tergerus oleh budaya global yang bercorak hedonistik, 

materialistik, pragmatis dan sekularistik. Karenanya, perlu adanya kajian mengenai 

pendidikan akhlak yang dianggap mampu menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, 

dalam penelitian ini juga akan merelevansikan nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Risa<lat 

al-Mu‟a<wanah” dengan pendidikan karakter yang diprioritaskan oleh pemerintah sebagai 

misi pembangunan nasional. Terutama dalam dunia pendidikan dengan tanpa memarginalkan 

kecerdasan emosi dan spiritual, agar tidak terombang ambing oleh bahaya modernisme 

sehingga siap menghadapi tantangan masa depan. Penelitian ini merumuskan masalah dan 

bertujuan hendak mengetahui: (1) Konsep pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

“Risa<lat al-Mu‟a<wanah” karya „Abdulla<h Bin „Alwi< al-H}adda<d dan (2) Relevansi 

nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab “Risa<lat al-Mu‟a<wanah” karya 
„Abdulla<h Bin „Alwi< al-H}adda<d dengan pendidikan karakter. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka (library research). Penulis 

berusaha mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab “Risa<lat al-

Mu‟a<wanah”. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik dokumenter. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan analisa data 

dalam penelitian ini memakai analisis isi (content analysis) yaitu suatu metode yang 

menggunakan teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan.  

Penelitian ini memunculkan hasil sebagai berikut: (1) Konsep pendidikan akhlak 

dalam kitab “Risa<lat al-Mu‟a<wanah” berupa nilai-nilai yang mengarah pada konsep 

tasawuf akhla< qi< , suatu konsep yang memadukan antara ilmu tasawuf dengan akhlak yang 

berusaha untuk membina hubungan yang baik secara vertikal yakni hubungan terhadap Allah 

SWT (h}abl min Allah), maupun horizontal yakni hubungan terhadap diri sendiri dan orang 

lain (h}abl min al-na>s). (2) Relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Risa<lat al-

Mu‟a<wanah” dengan pendidikan karakter adalah keterkaitan dalam tujuan, tahapan, strategi 
serta mengandung nilai-nilai karakter religius, disiplin, bertanggung jawab, gemar membaca, 

rasa ingin tahu, cinta damai, bersahabat/komunikatif, toleransi, jujur, demokratis, peduli 

sosial dan cinta tanah air.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam dunia pesantren, kitab Risa<lat al-Mu’a<wanah (Misi 

Pertolongan/Kode Etik Tolong-Menolong) karya sang sufi pembimbing 

spiritual al-Sayyid „Abdulla<h bin „Alwi < al-H}adda<d bukan lagi hal yang baru 

bagi para santri. Kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam 

pembinaan akhlak santri, baik yang berkaitan dengan ibadah, maupun 

muamalah. Karena materinya seputar masalah-masalah pokok ibadah dan 

akhlak, kitab ini dikaji oleh santri tingkat pemula (mubtadi’i<n).
1
 

“Risa<lat al-Mu‟a<wanah” merupakan sebuah kitab yang membahas 

tentang akhlak berkaitan dengan bagaimana manusia dapat saling membantu 

dalam kebaikan Islam.
2 

Sehingga kitab ini bisa dijadikan sebagai salah satu 

referensi yang penting dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan akhlak 

baik di lembaga pendidikan ataupun di masyarakat. 

Pendidikan akhlak adalah inti dari semua jenis pendidikan. Karena ia 

merupakan pendidikan yang mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir dan 

batin manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap 

                                                           
1
 Toto Edi, et al., Ensiklopedi Kitab Kuning (Aulia Press, 2007), 206.  

2
 Ibid.,  
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dirinya maupun luar dirinya.
3
 Dengan pendidikan akhlak, seseorang akan 

mempunyai keluhuran budi baik terhadap dirinya maupun selain dirinya.  

Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang 

kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan.
4
 Fakta yang kita lihat 

sekarang, pelan-pelan tapi pasti, nilai-nilai akhlak mulia masyarakat Indonesia 

mulai tergerus oleh budaya global (budaya Barat) yang cenderung hedonistik, 

materialistik, pragmatis dan sekularistik.
5
  

Di bidang pendidikan yang tugasnya membangun SDM, prestasi 

intelektual pelajar memang mengalami peningkatan cukup baik dengan 

banyaknya prestasi di berbagai olimpiade sains internasional, namun 

kemunduran justru terjadi pada aspek lain yang amat penting yaitu moralitas.
6
 

Merebaknya praktik pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan narkoba, 

hubungn seks di luar  nikah, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,
7
 tawuran 

antar pelajar, konflik sosial, premanisme, tindakan kekerasan, dan 

pembunuhan semakin memperparah krisis pendidikan akhlak dalam dunia 

pendidikan kita.  

                                                           
3
 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih (Yogyakarta: Belukar. 2004), 38. 

4
 Moh. Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian 

Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 149.  
5
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),276. 

6
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi Dan Implementasinya Secara Terpadu 

Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, Dan Masyarakat  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 11. 
7
 Adanya hutang bangsa Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 1.895 triliun, 

yang jika dibayar tiap hari sebanyak 2  juta. Maka dibutuhkan waktu sekitar seribu tahun. Hutang yang 

cukup besar ini semakin diperparah oleh adanya korupsi yang hingga saat ini belum berkurang, bahkan 

Indonesia termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Lihat:  Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan 

Karakter Mulia , 322. 
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Selain itu, adanya laporan tentang Indeks Negara Gagal (Failed State 

Index/FSI 2012) yang menempatkan Indonesia di urutan 63 dari 178 negara 

menjadikan Indonesia masuk kategori negara dalam bahaya. Kegagalan 

tersebut salah satunya ditandai dengan ketidakberdayaan pemerintah dalam 

memberikan rasa aman terhadap warganya serta merebaknya tindak kekerasan 

yang tidak dapat dicegah.
8
 Hal ini menunjukkan masa depan bangsa kita juga 

semakin suram. 

Thomas Lickona, seorang profesor pendidikan dari Cortland 

University menyebutkan adanya sepuluh tanda zaman menuju jurang 

kehancuran suatu bangsa. Tanda-tanda yang dimaksud adalah: (1) 

meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) penggunaan bahasa yang 

memburuk; (3) pengaruh peer group yang kuat terhadap tindakan kekerasan; 

(4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol 

dan seks bebas; (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; (6) 

penurunan etos kerja; (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua 

dan guru; (8)  rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; (9) 

membudayanya ketidakjujuran; (10) adanya saling curiga dan kebencian di 

antara sesama.
 9

   

Melihat pentingnya akhlak dalam kehidupan bangsa kita, maka tidak 

mengherankan jika pendidikan akhlak menjadi solusi utamanya. Pendidikan 

                                                           
8
  Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia , 321.  

9
 Ibid., 318.  
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akhlak harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Akhlak mencerminkan 

karakter diri seseorang. Bahkan menjadi modal awal pembangun sebuah 

masyarakat.
10

 Sepandai apapun seseorang, tidak akan berharga di 

masyarakatnya jika tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia.  

Pemerintahpun juga terdorong untuk mengambil inisiatif dalam 

menangani kebobrokan moral yang semakin parah tersebut dengan 

memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Secara konstitusional, misi 

pembangunan nasional memposisikan pendidikan karakter sebagai misi 

pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-

2025, menguraikan bahwa: 

.....Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, 

dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan 

perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman, dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berbudi luhur, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi 

iptek.
11

 
 

Salah satu tokoh ulama di abad-abad lampau juga telah menekankan 

pula pentingnya pendidikan akhlak sebagai landasan dasar dari proses 

pembentukan karakter yakni Syaikh „Abdulla<h bin „Alwi < al-H}adda<d, beliau 

menuangkannya dalam karya yang berjudul “Risa<lat al-Mu‟a<wanah”. Kitab ini 

                                                           
10

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

Persada, 2012), 92. 
11

 Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi Dan Implementasinya , 20. 
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beliau tulis dalam rangka memenuhi permintaan para gurunya untuk menulis 

wasiat yang bermanfaat dan mensyiarkannya kepada orang lain. 

Mengingat pentingnya kajian masalah akhlak yang dewasa ini menjadi 

penyebab terjadinya degradasi moral bangsa dan perlu adanya solusi, maka 

Penulis terusik untuk mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terdapat dalam kitab “Risa<lat al-Mu‟a<wanah”.  

Dalam hal ini Penulis merasa tertarik, karena melihat bahwa kajian 

dalam kitab “Risa<lat al-Mu‟a<wanah” menegaskan kepada umat Islam untuk 

selalu berpegang teguh pada al-Qur‟an dan al-Hadis serta memiliki akhlak 

terpuji baik yang berkaitan dengan ibadah, maupun muamalah. Selain ringkas, 

detail, dan mudah dicerna, kitab ini mudah diingat sarat dengan makna dan 

tersusun secara sistematis berdasarkan pasal-pasal yang diberi penjelasan 

secara luas. Selain itu, Penulis juga berusaha merelevansikannya dengan 

pendidikan karakter karena melihat bahwa dalam pendidikan formal juga 

memasukkan materi pembelajaran kitab kuning yang berisi tentang pendidikan 

akhlak sebagai ganti dari mata pelajaran akidah akhlak untuk membentuk 

karakter yang baik dalam jiwa peserta didik. 

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Penulis mengangkat 

permasalahan tersebut dan dituangkannya dalam penelitian ini dengan judul:  
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“NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB ‚RISA<LAT 

AL-MU’A<WANAH‛ KARYA ‘ABDULLA<<H BIN ‘ALWI< AL-H}ADDA<D 

DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

“Risa<lat al-Mu‟a<wanah” karya „Abdulla<h bin ‘Alwi < al-H}adda<d? 

2. Bagaimana relevansi nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab 

“Risa<lat al-Mu‟a<wanah” karya „Abdulla<h bin ‘Alwi < al-H}adda<d dengan 

pendidikan karakter? 

 

C. Tujuan Kajian 

Dengan acuan rumusan masalah di atas, tujuan kajian penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan konsep pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

“Risa<lat al-Mu‟a<wanah” karya  „Abdulla<h bin ‘Alwi < al-H}adda<d. 

2. Menjelaskan relevansi nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab 

“Risa<lat al-Mu‟a<wanah” karya „Abdulla<h bin ‘Alwi < al-H}adda<d dengan 

pendidikan karakter. 
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D. Manfaat Kajian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini ialah ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat berikut ini. 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya tentang nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam kitab 

“Risa<lat al-Mu‟a<wanah” karya „Abdulla<h bin ‘Alwi < al-H}adda<d. 

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi 

kepada: 

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

dijadikan referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang 

dapat dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan 

Islam. 

b. Objek pendidikan, baik guru, orang tua maupun siswa dalam 

memperdalam ajaran agama Islam. 

c. Institusi pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 
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E. Landasan Teori Dan Atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Sebagai telaah pustaka, Penulis melihat pada beberapa hasil karya terdahulu 

yang relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil-hasil karya tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Moch. Wahyu Semin, tahun 2013 berjudul Konsep Pendidikan Akhlak 

Menurut Ibnu Miskawaih Dalam Kitab “Tahdzi<b Al-Akhla<k Wa Tathhi<r 

al-Araq” Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Bangsa. Dengan 

rumusan masalah: 

a. Bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawaih? 

b. Bagaimana konsep pendidikan karakter bangsa? 

c. Bagaimana relevansi konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu 

Miskawaih dengan pendidikan karakter Bangsa? 

Kesimpulan dari rumusan masalah tersebut adalah: 

a. Ibnu Miskawaih mendefinisikan akhlak dengan keadaan jiwa yang 

mampu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan secara 

spontan, tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran.  

b. Pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai 

perilaku anak yang negatif menjadi positif. Proses pelurusan yang 

dimaknai sebagai pengkoreksian perilaku dipahami sebagai proses 

yang pendagogis kemudian dibarengi dengan keteladanan lingkungan 

sekolah dan rumah, serta pembiasaan. 
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c. Relevansi konsep Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih dengan 

Pendidikan Karakter Bangsa diantaranya: yang termuat dalam 

Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih sesuai dengan tujuan, materi dan 

metode yang termuat dalam Pendidikan Karakter Bangsa. 

2. Lailatul Khoiriyah, tahun 2012 berjudul konsep Pendidikan Akhlak 

Syeikh Al-Zarnuji dan Syeikh Bisri Mustofa (Studi Relevansi dengan 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa) dengan rumusan masalah: 

a. Bagaimana konsep pendidikan akhlak Syeikh al-Zarnuji dalam kitab 

“Ta’li<m al-Muta‟allim” dan syeikh Bisri Mustofa dalam kitab Mitro 

Sejati? 

b. Bagaimana relevansi konsep pendidikan akhlak kedua tokoh tersebut 

dengan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa? 

Kesimpulan dari rumusan masalah tersebut adalah: 

a. Konsep pendidikan akhlak Syeikh al-Zarnuji dalam kitab Ta’li<m al-

Muta‟allim dan syeikh Bisri Mustofa dalam kitab Mitro Sejati dapat 

diketahui bahwa keduanya sama-sama membahas tentang akhlak 

peserta didik terhadap guru dan teman. Sedangkan perbedaannya 

dalam kitab  “Ta’li<m al-Muta‟allim” lebih luas sedang dalam kitab 

Mitro Sejati lebih ringkas. 

b. Relevansi konsep pendidikan akhlak kedua tokoh tersebut dengan nilai-

nilai pendidikan karakter bangsa adalah sama-sama bertujuan untuk 
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mengembangkan pendidikan akhlak dan moral yang sesuai dengan nilai-

nilai pendidikan karakter bangsa yang berupa: disiplin, rasa ingin tahu, 

kerja keras, peduli lingkungan, bertanggung jawab, demokratis, 

menghargai prestasi, cinta damai, dan komunikatif.  

     Perbedaan antara kedua penelitian di atas dengan penelitian 

sekarang adalah, penelitian di atas menganalisa konsep pendidikan akhlak 

dari tokoh-tokoh dalam bidang pendidikan, sedangkan penelitian sekarang 

menganalisa tentang konsep sekaligus nilai-nilai pendidikan akhlak dari 

seorang tokoh yang ahli dalam bidang tasawuf. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif yakni memberikan deskripsi tentang situasi yang 

kompleks dan arah bagi penelitian selanjutnya.
12

 Penulis berusaha 

mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab “Risa<lat 

al-Mu‟a<wanah”  dan merelevansikannya dengan pendidikan karakter.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah kajian 

pustaka (library research). Yaitu telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

                                                           
12

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 60-61. 
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penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan.
13

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini 

merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 

yang dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan 

utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan 

adalah „Abdulla<h bin „Alwi< al-H}adda<<d, “Risa<lat al-Mu‟a<wanah”. Al-

Haramain, Sanuqfurah-Jeddah, Indonesia. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ini digunakan untuk menunjang 

penelaahan data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari 

data primer. Sumber-sumber tersebut di antaranya adalah:  

a. „Abdulla<h bin „Alwi< al-H}adda<d, Jalan Menempuh Ridha  Allah, 

terj. Ihsan, Ainul Ghoerry Suchaimi, Surabaya: al-Hidayah, t.t. 

b. Toto Edi, et al., Ensiklopedi Kitab Kuning. Aulia Press, 2007. 

                                                           
13

 Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan Skripsi 

(Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2014), 55. 
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c. Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi dan 

Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, 

Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013.  

d. Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. 

e. M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun 

Karakter Generasi Muda . Bandung: Marja, 2012. 

f. Muchlas Samani Dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan 

Karakter. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013. 

g. Moch Basthul Birri, Manaqib 50 Wali Agung. Lirboyo: Lirboyo, 

2007. 

h. Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: 

RajaGravindo Persada, 2013. 

i. Umar Ibrahim, Thariqah „Alawiyyah Napak Tilas dan Studi 

Kritis atas Sosok dan Pemikiran Allamah Sayyid ‘Abdulla<h al-

H}adda<<d Tokoh Sufi Abad ke-17. Bandung: Mizan, 2001. 

j. Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. 

Ponorogo: Stain Po Press, 2007.  

k. Keluarga Besar al-H}adda<d, Munajah Dengan Ra<<tib al-H}adda<d 

Wird al-Lat}if. Solo: Penerbit 1030, t.t. 
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l. Jamal Ma‟mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Diva Press, 2011. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab “Risa<lat al-Mu‟a<wanah”, maka penelitian ini 

menggunakan teknik dokumenter, yaitu teknik dengan cara mengumpulkan 

data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang 

teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.
14

 

 

4. Analisis Data 

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

majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis yaitu suatu metode yang menggunakan 

teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan.  

Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi 

komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi 

atau dapat didokumentasikan. Analisis ini berfungsi untuk menggali nilai-nilai 

yang terpendam, atau dengan kata lain untuk mengungkap makna yang 

tersirat dan tersurat.
15

 

                                                           
14

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Universal 

Press, 2007), 72-73.  
15

 Amirul Hadi Dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

1998), 175. 
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G. Sistematika Pembahasan  

  Dalam sistematika pembahasan, mencakup bab-bab yang membahas 

masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya 

mulai dari bagian awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan sebagai berikut. 

       Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

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

penelitian terdahulu, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan 

dengan beberapa sub-babnya. Bab I ini berfungsi menentukan jenis, metode, dan 

alur penelitian hingga selesai. Sehingga dapat memberikan gambaran hasil yang 

akan didapatkan dari penelitian.  

       Dilanjutkan dengan bab II yang mendeskripsikan teori tentang pendidikan 

akhlak dan pendidikan karakter. Sub-bab pertama berisi tentang pendidikan 

akhlak dengan penjabaran pengertian, landasan, ruang lingkup dan tujuan 

pendidikan akhlak. Sub-bab kedua berisi tentang pendidikan karakter dengan 

penjabaran pengertian, nilai-nilai serta tujuan dalam pendidikan karakter. Kedua 

sub-bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi landasan dalam 

melaksanakan penelitian kajian pustaka ini. 

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

biografi Shaikh „Abdulla<h bin „Alwi < al-H}adda<d sebagai pengarang “Risa<lat al-

Mu‟a<wanah”, dan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Risa<lat al-

Mu‟a<wanah”.  



16 
 

 

 

      Kemudian bab IV merupakan pembahasan yang fokus pada pokok 

rumusan masalah. Yaitu analisis dari berbagai data yang diperoleh dan sekaligus 

menentukan titik temu yang merupakan sisi kesesuaian dari nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab “Risa<lat al-Mu‟a<wanah” dengan teori mengenai pendidikan 

akhlak. Setelah itu, berlanjut pada analisis relevansi nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab “Risa<lat al-Mu‟a<wanah” dengan pendidikan karakter. 

      Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup yang memuat kesimpulan hasil 

dari penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Risa<lat al-

Mu‟a<wanah” serta relevansinya dengan pendidikan karakter. Selain itu juga 

mengemukakan saran atau rekomendasi dari Penulis. 
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BAB II 

PENDIDIKAN AKHLAK DAN PENDIDIKAN KARAKTER 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian  “Pendidikan Akhlak” 

  Pendidikan akhlak berasal dari gabungan dua kata, yakni kata 

pendidikan dan akhlak. Menurut Syamsul Kurniawan, pendidikan diartikan 

sebagai seluruh aktivitas atau upaya sadar yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian baik 

jasmani maupun rohani, secara formal, informal, dan nonformal yang berjalan 

terus menerus untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi (baik nilai 

insa<niyah maupun ila<hiyah).
16

  

  Sedangkan akhlak adalah bentuk tunggal (singular) dari jamak 

(plural) kata khuluq, dimana secara etimologis artinya adalah budi pekerti, 

perangai atau tingkah laku.
17

 Secara terminologis, ulama sepakat bahwa akhlak 

adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia.
18

 Namun ada 

perbedaan ulama dalam menjelaskan pengertiannya. Definisi akhlak menurut 

al-Ghaza<li< dalam Ihya <‟ „Ulu<middi<n ialah sifat yang tertanam dalam jiwa 

tempat munculnya perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan 

                                                           
16

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi Dan Implementasinya Secara Terpadu 

Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, Dan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 27.  
17

 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

242.  
18

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

Persada, 2012), 72. 
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terlebih dahulu.
19

  Sedangkan Muh}ammad Abdulla<h Darra<z mendefinisikan 

akhlak sebagai sesuatu kekuatan dari dalam diri yang berkombinasi antara 

kecenderungan pada sisi yang baik (akhla<k al-kari<mah) dan sisi yang buruk 

(akhla<k al-madzmu<mah).
 20 

  
Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa akhlak 

merupakan karakter dalam jiwa manusia yang mampu melahirkan perbuatan-

perbuatan baik ataupun buruk secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan.  

  Menurut suatu pendapat, akhlak sama dengan etika, karena keduanya 

sama-sama membahas masalah baik dan buruk tentang tingkah laku manusia. 

Namun etika bertitik tolak dari akal pikiran, bukan dari agama. Sehingga  

menurut pandangan Ya‟kub, akhlak bisa disebut juga dengan etika Islami.21
  

  Sehingga pendidikan akhlak sebagaimana dirumuskan oleh Ibn 

Miskawaih dan dikutip oleh Abudin Nata, merupakan upaya ke arah 

terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya 

perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang.
22

  

  Pendidikan akhlak adalah inti semua jenis pendidikan karena 

mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir batin manusia sehingga menjadi 

manusia yang seimbang terhadap dirinya maupun luar dirinya.
23

 Pendidikan ini 

                                                           
19

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

(Bandung: Marja, 2012), 23.  
20

  Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, 73. 
21

  Abdul Majid Dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013),15. 
22

  Ibid., 10. 
23

 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih (Yogyakarta: Belukar. 2004), 38. 
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perlu diajarkan untuk memberi tahu bagaimana seharusnya manusia itu 

bertingkah laku, bersikap terhadap sesama dan kepada Tuhannya.
24

 

  Selain itu, pendidikan akhlak dapat juga dimaknai sebagai latihan 

mental dan fisik. Latihan ini bisa bersifat formal yang terstruktur dalam 

lembaga pendidikan, maupun nonformal yang diperoleh dari hasil interaksi 

manusia terhadap lingkungan sekitar.
25

 

  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah 

suatu usaha sadar yang mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir batin 

manusia agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, memiliki 

kepribadian yang baik kepada dirinya sendiri atau selain dirinya.  

 

2. Landasan Pendidikan Akhlak    

 Dalam pendidikan akhlak ini, kriteria yang benar dan salah untuk 

menilai perbuatan yang muncul merujuk pada al-Qur‟an dan al-Sunnah 

sebagai sumber ajaran tertinggi.
26

 Perbuatan apa saja yang yang diperintahkan 

dan dianjurkan dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah merupakan akhlak yang baik. 

Dan sebaliknya, perbuatan apa saja yang dilarang dalam al-Qur‟an dan al-

Sunnah adalah termasuk akhlak yang tidak baik.
27

 

                                                           
24

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 

244.  
25

 Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, 67.  
26

 Andayani, Pendidikan Karakter , 10. 
27

 Imam Syafe‟i, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2014), 139. 
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 Dalam al-Qur‟an, kita diperintah untuk meneladani akhlak Rasulullah 

SAW. Allah telah memperkenalkan beliau kepada kita berkaitan dengan 

akhlaknya yang mulia. Sebagaimana firman-Nya: 

                    
  

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

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

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah.” 28
 

 

Dalam hadis yang masyhur juga disebutkan bahwa misi utama 

kerasulan Nabi Muhammad SAW. yakni untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia.
 
 

م مكارم اأخاق  قال رسول اه صلى اه علي وسلم :إما بعثت أ
 

Artinya: Rasulullah bersabda: “Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia”.
 29

 

 

Maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya harus selalu menjadikan 

akhlak Rasulullah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita sehari-

hari, mempelajari, menghayati dan berusaha mengaplikasikannya setiap saat 

                                                           
28

 Al-Qur‟an, 33: 21. 
29

 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: Stain Po Press, 

2007), 41.  
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dalam kondisi apapun. Bukan berpedoman pada budaya-budaya asing yang 

perlahan-lahan menggerogoti karakter bangsa kita. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

  Konsep akhlak merupakan konsep hidup yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan Allah, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia 

dengan manusia itu sendiri. Keseluruhan konsep-konsep akhlak tersebut diatur 

dalam sebuah ruang lingkup akhlak.
30

  

  Ruang lingkup akhlak menurut Yunahar Ilyas, terbagi menjadi enam 

yakni: 

a. Akhlak kepada Allah SWT. 

Akhlak kepada Allah merupakan fondasi dalam berakhlak kepada siapapun 

di muka bumi ini. Jika akhlak kepada Allah SWT. baik, maka akhlak 

kepada sesama manusia dan dengan makhluk lainnya akan baik pula. Jika 

akhlak seseorang dengan orang lain dan alam lingkungannya tidak baik, 

maka akhlaknya kepada Allah SWT. sudah pasti belum baik.
31

  

Di antara akhlak mulia kepada Allah SWT. adalah: 

1) Ikhlas } 

Ikhlas } berarti berbuat tanpa pamrih, hanya mengharapkan rid}a Allah 

SWT. Persoalan ikhlas tidak ditentukan oleh ada tidaknya imbalan 

materi, tapi ditentukan oleh tiga faktor yakni: a) Niat yang ikhlas 

                                                           
30

 Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, 79.  
31

  Syafe‟i, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi, 141. 
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(ikhlas } al-Niyah); b) beramal dengan sebaik-baiknya (itqa<n al-„Amal); 

c) pemanfaatan hasil usaha dengan tepat (jaudah al-Ada <‟).32
 

2) Rid}a 

Rid}a berarti senang, sukacita, atau puas dalam menerima segala sesuatu 

yang diberikan Allah SWT. Segala sesuatu yang terjadi pada diri 

seseorang merupakan bagian dari pemberian Allah dan terjadi atas 

anugerah Allah SWT. Orang yang jiwanya rid}a, tidak ada sedikitpun 

kekecewaan dalam hidupnya.
33

 Apapun yang diberikan oleh Allah SWT. 

kepada kita adalah yang terbaik menurut kebijaksanaan-Nya. 

3) Syukur 

Adalah sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa 

terhitung banyaknya.
34

 Menurut Ibnu „Alan, Syukur merupakan 

pengelolaan seorang hamba atas berbagai nikmat yang diberikan Allah 

kepadanya untuk menggapai cinta-Nya. Semua nikmat harus disyukuri, 

dari hidup sampai segala sesuatu yang diberikan Allah SWT. selama 

hidup, dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk dan aturan-

Nya, agar Allah merid}ai. Jika tidak pandai bersyukur (kufur nikmat), 

maka akan menerima akibatnya.
35

 

                                                           
32

  Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 

2006), 30-32. 
33

  Rif‟at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur‟ani (Jakarta: Amzah, 2014),  65. 
34

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

Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 98. 
35

  Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur‟ani, 101. 
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4) Mura<qabah 

Adalah kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu berada dalam 

pengawasan Allah SWT. Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa 

Allah SWT. dengan sifat „ilmu, sama‟, dan bas}ar Nya mengetahui apa saja 

yang dia lakukan kapan dan dimana saja.
36

 

b.  Akhlak kepada Rasulullah SAW. 

Akhlak kepada Rasulullah SAW. berarti bersikap baik terhadap Rasulullah 

SAW. Diantaranya dapat ditunjukkan dengan sikap: 

1) Mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW. 

Nabi Muh}ammad SAW. telah berjuang selama lebih kurang 23 tahun 

membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya yang 

terang benderang. Beliaulah yang berjuang membebaskan umatnya dari 

keterpurukan. Hal ini menunjukkan Nabi sangat mencintai umatnya. Oleh 

karenanya, sebagai seorang mukmin sudah seharusnya mencintai beliau 

melebihi siapapun selain Allah.
37

   

2) Mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW. 

Sikap seperti ini merupakan salah satu bukti kecintaan seorang hamba 

terhadap Allah SWT. Apa saja yang datang dari Rasulullah harus diterima, 

apa yang diperintahkannya diikuti, dan apa yang dilarangnya ditinggalkan. 

                                                           
36

  Ilyas,  Kuliah Akhlak, 54. 
37

 Ibid., 65-66. 
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Ketaatan terhadap Rasulullah SAW. bersifat mutlak, karena taat kepada 

beliau merupakan bagian dari taat kepada Allah SWT.
38

 

3) Mengucapkan s}alawat dan salam 

Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan s}alawat dan salam kepada 

Rasulullah sebagai wujud dari iman, cinta, dan hormat kita kepada beliau 

atas jasa-jasa yang tidak ada tandingannya untuk umat manusia. 

Rasulullah sangat menghargai orang yang mau bershalawat kepada beliau, 

bahkan manfaat dari s}alawat dan salam itu juga untuk kebaikan kita 

sendiri.
39

 

c.  Akhlak kepada Diri sendiri 

Akhlak kepada diri sendiri bisa dilakukan dengan cara: 

1) Sabar 

Merupakan perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari 

pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. 

Lingkup aplikasi sabar menurut al-Ghaza<li meliputi: a) al-s{abr  fi < al-t}a’a <t 

(terus menerus sabar dalam menjalankan ketaatan), b) al-s}abr „an al-

ma‟s}iyyah (sabar dalam rangka menghindarkan diri dari maksiat),  c) al-

s}abr „ala al-mus}i<bah (tegar dan sabar dalam menghadapi musibah).
40

   

 

 

                                                           
38

 Ibid., 70-71. 
39

  Ibid., 80. 
40

  Nawawi, Kepribadian Qur‟ani,  74 
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2) Istiqa<mah 

Istiqa<mah berarti sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Dalam 

terminologi akhlak, istiqa<mah adalah sikap teguh dalam mempertahankan 

keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam 

tangtangan dan godaan. Orang yang istiqamah akan selalu mengikuti jalan 

yang lurus dan jalan yang paling cepat mengantarkan pada apa yang 

dituju.
41

 

3) Muja<hadah  

Muja<hadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan 

diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah 

SWT., baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan 

internal datang dari jiwa yang mendorong untuk berbuat keburukan, hawa 

nafsu yang tak terkendali, dan kecintaan terhadap dunia. Sedangkan 

hambatan eksternal datang dari syaitan, orang kafir, munafik, dan pelaku 

maksiat dan mungkar.
42

  

4) Memelihara kesucian diri („iffah) 

Memelihara kesucian diri (al-„iffah) adalah memelihara kehormatan diri 

dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Di 

antara bentuk-bentuk „iffah adalah: a) menjaga penglihatan, pergaulan, 

dan pakaiannya; b) tidak menadahkan tangan untuk meminta-minta; c) 

                                                           
41

  Ilyas,  Kuliah Akhlak, 97-99. 
42

 Ibid., 109. 
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menjauhi segala macam ketidakjujuran. Orang yang mempunyai sikap 

„iffah akan dihormati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan 

yang lebih penting lagi dia akan mendapatkan rid}a dari Allah SWT.
43

  

d.   Akhlak kepada keluarga dan kerabat 

Akhlak kepada kedua orang tua, anak, suami, istri, sanak saudara, kerabat 

yang berbeda agama, karib kerabat dan lain-lain, seperti saling membina rasa 

cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling menunaikan 

kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti kepada ibu-bapak, mendidik anak-

anak dengan kasih sayang, dan memelihara hubungan kasih silaturrahim yang 

dibina orang tua yang telah meninggal.
44

 

e.  Akhlak kepada tetangga dan masyarakat 

Dalam berinteraksi sosial, baik seagama, berbeda agama, tetangga, kawan 

ataupun lawan, sudah selayaknya dibangun berdasarkan kerukunan hidup dan 

saling menghargai satu sama lain. Islampun mengajarkan bagaimana 

seharusnya bersikap baik terhadap orang lain. Dalam hal ini merata di 

berbagai bidang, seperti: 1) bidang politik mencakup akhlak pemimpin kepada 

rakyatnya, dan akhlak rakyat terhadap pemimpin, 2) bidang ekonomi, 

meliputi: akhlak dalam berproduksi, distribusi, dan bertransaksi, 3) bidang 
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 Ibid., 103-109.  
44
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budaya, yakni akhlak dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, guru dan lain-

lain.
45 

f.   Akhlak Bernegara 

Akhlak bernegara perlu disadari agar seseorang menjadi semakin sensitif 

terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara sehingga bakti 

terhadap negara dapat terlaksana dengan baik. Akhlak bernegara ini dapat 

ditunjukkan dengan cara: 

1) Musyawarah 

Musyawarah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan 

peraturan dalam masyarakat. Setiap negara maju yang menginginkan 

keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya, 

harus memegang prinsip musyawarah ini.  

2) Menegakkan keadilan 

Keadilan bisa diartikan sebagai membagi sama banyak, atau memberikan 

hak yang sama kepada orang-orang yang atau kelompok dengan status 

yang sama. Keadilan juga dapat diartikan dengan memberikan hak 

seimbang dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan 

kebutuhan.  Keadilan ini mencakup keadilan dalam menegakkan hukum, 

adil dalam mendamaikan konflik, dan adil terhadap musuh. 

 

 

                                                           
45
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3) Amar Ma‟ruf Nahi Munkar 

Amar ma‟ruf  nahi munkar adalah kewajiban orang-orang yang beriman 

baik secara individual maupun kolektif. Selain itu juga sebagai tugas yang 

menentukan eksistensi dan kualitas umat Islam. Firman Allah SWT: 

                              
Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, 

dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah 

itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”46
 

     

      Di antara contoh amar ma‟ruf nahi munkar adalah dengan memerintah 

untuk Tauh}i<d Alla<h, mendirikan shalat, membayar zakat, amanah, toleransi 

beragama, membantu kaum dhu‟afa, mencegah syirik, penipuan, hasud, dan 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟.47
 

 

4. Tujuan Pendidikan Akhlak  

   Para tokoh pendidikan Islam masa lalu seperti Ibnu Miskawaih, al-

Qa<bisi<, Ibn Sina, al-Ghaza<li< dan al-Zarnuji < merumuskan tujuan puncak 
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 Al-Qur‟an, 3: 110.  
47

  Ilyas,  Kuliah Akhlak, 229-242. 



29 
 

 

 

pendidikan akhlak adalah terbentuknya karakter positif dalam perilaku anak 

didik. Karakter positif ini tiada lain adalah penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan 

dalam kehidupan manusia.
48

 

   Sedangkan Muh}ammad Athiyah al-Abrasy< mengatakan bahwa 

pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, 

sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat 

bijaksana, sopan dan beradab.
49

 

 Namun menurut beliau, hal ini bukan berarti mengurangi perhatian 

dalam pendidikan jasmani atau pendidikan akal, akan tetapi memperhatikan 

masalah pendidikan moral ini seperti juga memperhatikan pendidikan-

pendidikan jasmani, akal, dan ilmu.
50

  

 Pada dasarnya, pendidikan akhlak berusaha untuk: 1) meluruskan 

naluri dan kecenderungan fitrah seseorang yang membahayakan masyarakat; 

dan 2) membentuk rasa kasih sayang mendalam, yang akan menjadikan 

seseorang merasa terikat untuk melakukan amal baik dan menjauhi perbuatan 

jelek. Dengan pendidikan akhlak, memungkinkan seseorang dapat hidup di 

tengah-tengah masyarakat tanpa harus menyakiti atau disakiti orang lain. 
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50
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Sehingga, pendidikan akhlak menjadikan seseorang berusaha meningkatkan 

kemajuan masyarakat demi kemakmuran bersama.
51

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari pendidikan akhlak adalah untuk menanamkan akhlak mulia dalam batin 

individu agar terlahir perbuatan yang mulia baik terhadap Tuhan, diri sendiri 

maupun sesamanya. 

 

B. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian “Pendidikan Karakter” 

  Kata karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 

berarti; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain.
52

 Sedangkan istilah karakter yang dalam bahasa 

Inggris character, berasal dari istilah Yunani, charrassein yang berarti 

membuat tajam atau membuat dalam. Karakter juga dapat berarti mengukir. 

Sifat utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir.
53

 

  Hermawan Kertajaya dalam buku yang berjudul Pendidikan Karakter 

Dalam Perspektif Islam, mendefinisikan karakter adalah “ciri khas” yang 

dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah “asli” dan 

mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin 

                                                           
51

 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, 40-41. 
52
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pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon 

sesuatu.
54

 

  Para ahli pendidikan telah sepakat bahwa karakter seseorang dapat 

diubah atau dibentuk melalui kegiatan pendidikan. Pendidikan yang baik akan 

menyebabkan karakter seseorang menjadi baik, dan pendidikan yang buruk 

menyebabkan karakter seseorang menjadi buruk.
55

  

  Dalam kaitannya dengan pendidikan nasional, pembentukan karakter 

menjadi salah satu tujuannya. Hal ini sesuai dengan pasal 1 UU SISDIKNAS 

tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional 

adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian dan akhlak mulia.  

  Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi 

pendidikan karakter. Menurut Muchlas Samani dan Hariyanto, pendidikan 

karakter didefinisikan sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter yang 

mulia (good character) dari peserta didik dengan mempraktikkan dan 

mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan yang beradab dalam 

hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya dengan 

Tuhannya.
56
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  Sedangkan menurut Jamal Ma‟mur, pendidikan karakter merupakan 

upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk 

membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan. Kemudian, nilai-nilai tersebut dapat terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.
57

  

  Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter ialah segala 

upaya yang berusaha memberikan pengertian dan pemahaman nilai-nilai 

karakter dalam diri peserta didik kemudian merealisasikannya dalam sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan dalam hubungan terhadap sesamanya 

maupun terhadap Tuhannya. 

 

2. Nilai-nilai Dalam Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter membutuhkan proses atau tahapan secara 

sistematis dan gradual sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan 

anak didik. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), 

pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). Sehingga karakter tidak terbatas 

pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang 
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kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan yang diketahuinya jika 

tidak terbiasa melakukannya.
58

  

Maka dari itu, Thomas Lickona (1992)
59

 menekankan pentingnya tiga 

komponen karakter yang baik (components of good characters), yaitu moral 

knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang 

moral, dan moral action atau perbuatan moral. Hal ini diperlukan agar anak 

mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai 

kebajikan.
60

 

Pendidikan karakter pada dasarnya dibentuk oleh beberapa pilar yang 

saling berkaitan. Adapun pilar-pilar karakter ini adalah nilai-nilai luhur 

universal yang terdiri dari:   

a. Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya 

b. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian 

c. Kejujuran 

d. Hormat dan santun 

e. Kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama 

f. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah 
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g. Keadilan dan kepemimpinan 

h. Baik dan rendah hati 

i. Toleransi, cinta damai, dan persatuan.
61

 

  Sehingga dari sembilan pilar tersebut, teridentifikasi delapan belas 

nilai pendidikan karakter yang merupakan pengembangan dari empat sumber, 

yakni agama, Pancasila, budaya serta tujuan Pendidikan Nasional.
62

 Yakni: 

Tabel 2.1 Pengertian Nilai-nilai Karakter 

No Nilai 

Karakter 

Pengertian 

1. Religius  Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain.  

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.  

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk meng-

hasilkan cara/hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki.  

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai 
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sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang telah dipelajari, dilihat dan didengar. 

Lanjutan tabel 2.1 Pengertian Nilai-nilai Karakter 

 

No Nilai 

Karakter 

Pengertian 

10.  Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan dirinya dan kelompoknya.   

11. Cinta Tanah 

Air 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan 

politik bangsa. 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

15. Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16. Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya dan 

mengembangkan upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi 

17. Peduli 

Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18. Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia 

lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 
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lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa.
63

 
 

 

 

Nilai-nilai diatas merupakan nilai yang dapat membantu interaksi 

bersama orang lain secara lebih baik (learning to live together). Nilai tersebut 

mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan dengan sesama 

(orang lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, 

lingkungan dan Tuhan.
64

 Tanpa nilai-nilai kebajikan yang membentuk 

karakter yang baik, individu tidak bisa hidup bahagia dan tidak ada 

masyarakat yang dapat berfungsi secara efektif. Dan tanpa karakter yang 

baik, seluruh umat manusia tidak dapat melakukan perkembangan menuju 

dunia yang menjujung tinggi martabat dan nilai dari setiap pribadi.
65

  

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

  Pendidikan karakter bukan hanya sekedar memberikan pengertian atau 

definisi tentang baik dan buruk, melainkan sebuah upaya mengubah sifat, 

watak, kepribadian dan keadaan batin manusia sesuai dengan nilai-nilai yang 

dianggap luhur dan terpuji.
66

 Seseorang dianggap berkarakter mulia, jika ia 
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memiliki pengetahuan yang mendalam tentang potensi dirinya dan mampu 

merealisasikan potensi tersebut dalam sikap dan perbuatannya.
67

 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang 

melibatkan aspek teori pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan 

tindakan (action). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka 

pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus 

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. 

Melalui pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas, tidak 

hanya otaknya namun juga cerdas secara emosi. Kecerdasan emosi adalah 

bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. 

Dengan kecerdasan emosi, seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi 

segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara 

akademis.
68

 

Sedangkan dalam bidang pendidikan, pendidikan karakter bertujuan 

untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan 

seimbang. Sehingga peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud 
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dalam perilaku sehari-hari.
69

 Selain itu, diharapkan dapat terlahir manusia-

manusia yang merdeka, dinamis, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab 

terhadap Tuhan, diri sendiri, manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
70

 

Melalui strategi-strategi dan pendekatan yang jitu, akan lebih mudah 

menanamkan karakter yang kuat terhadap peserta didik. Diantaranya dengan 

keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, menciptakan suasana yang 

kondusif, serta integrasi dan internalisasi
71

 nilai-nilai karakter agar masuk dan 

tumbuh dari dalam benak peserta didik.      

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan karakter 

adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik baik dari aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik agar menjadi generasi bangsa yang berkarakter 

tangguh bernafaskan nilai-nilai luhur dan agama serta mampu menghadapi 

tantangan zaman yang semakin mengglobal. 
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BAB III 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK 

DALAM KITAB “RISA<LAT AL-MU’A<WANAH” 

KARYA ‘ABDULLA<H BIN ‘ALWI < AL- H}ADDA<D 
 

C. Biografi ‘Abdulla<h bin ‘Alwi < al-H}adda<d 

1. Masa Kecil dan Dewasa al-H}adda<d 

 Nasab beliau adalah ‘Abdulla<h bin ‘Alwi< bin Muh}ammad bin Ah}mad 

bin ‘Abdulla<h bin Muh}ammad al-H}adda<d bin ‘Alwi< bin Ah}mad bin Abi< 

Bakar bin Ah}mad bin Abi< Bakar bin Ah}mad bin Muh}ammad bin ‘Abdulla<h 

bin al-Faqi<h Ah}mad bin ‘Abd al-Rahma<n bin ‘Alwi< bin Muh}ammad S}a<h}ib 

Mirba<t} bin ‘Ali< bin ‘Alawi< Kha<la Qasam bin Muh}ammad bin ‘Alwi< bin 

‘Ubaidulla<h bin Ah}mad al-Muha<jir bin ‘Isa< al-Rumi< bin Muh}}ammad al-Naqi<b 

bin ‘Ali< al-‘Urayd}i< bin Ja'far al-S}adi<q bin Muh}}ammad al-Ba<qir bin ‘Ali< Zain 

al-‘A<bidi<n bin al-H}usain al-Sibth bin Fa<t}imah al-Zahra<’ binti Muh}ammad al-

Rasu<l SAW.72 

 Beliau dilahirkan di Sabir, pinggir kota Tarim, provinsi Hadramaut, 

Yaman pada malam Kamis tanggal 5 bulan S}afar tahun 1044 H atau 3 

Agustus 1634 M. Imam al-H\}adda<<d tumbuh dalam penjagaan kedua orang 

tuanya, yaitu h}abi<b ‘Alwi< bin Muh}ammad al-H\}adda<d, seorang yang shaleh 
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yang dikenal dengan ketakwaannya. Ibunya yang bernama Shari<fah Salma< 

binti Idrus bin Ah}mad al-H}absyi<, seorang wanita yang shalihah.
 73 

 
Setelah berumur empat tahun, al-H\}adda<d terkena penyakit cacar 

hingga menyebabkannya buta. Al-H}adda<d kecil tumbuh sebagai anak yang 

cacat fisik. Namun cacat yang dia derita telah membawa hikmah. Dia tidak 

bermain sebagaimana anak kecil sebayanya. Dia habiskan waktunya dengan 

menghafal al-Qur‟an, muja<hadah al-Nafs, dan mencari ilmu.
74

 

 Di masa kecilnya, dia sudah mendiskusikan masalah-masalah sufistik 

yang sulit, seperti mengaji dan mengkaji pemikiran Shaikh Ibn al-Fa<rid}, Ibn 

‘Arabi<, dan Ibn ‘At}a<illah, serta kitab-kitab al-Gha<zali<. Guru-guru al-H}adda<d 

selalu meminta al-H}adda<d untuk tetap mendampinginya ketika majelis sudah 

selesai, dan kadang-kadang menempatkan al-H}adda<d 
di tempat duduknya 

sebagai rasa hormat kepadanya. Dan tidak jarang guru-gurunya 

memanggilnya dengan sebutan “Shaikh al-Jama<’ah‛ atau “Sayyid al-

Jama<’ah‛.75  

 Dari para shuyukhnya tersebut, beliau menimba berbagai cabang ilmu 

syari‟at, ma‟rifat, dan hakikat. Sehingga pelajaran dan pendidikan lahir batin 

yang diterimanya dapat membentuk jiwa. Setelah berhasil menyelesaikan 

masa studinya, Shaikh al-H}adda<d mulai mengajar murid-muridnya dan 
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berdakwah di berbagai tempat.
76

 Matanya yang buta tidak menjadi 

penghalang bagi al-H\}adda<d untuk tetap aktif di tengah masyarakat, dan juga 

aktif di berbagai kegiatan ilmiah dan sosial kemasyarakatan. Sering berdiskusi 

berbagai macam masalah dengan teman-temannya, dan mempunyai rutinitas 

membaca kitab-kitab dengan teman sebayanya.
77

  

 Sehingga tidak mengherankan jika kitab  “Risa<lat al-Mu’a<wanah wa 

al-Muz}}aharah wa al-Mu’a<zarah li al-Ra<ghibi<na min al-Mu’mini<na fi< Sulu<ki 

T}ari<q al-Akhi<rah‛ merupakan kitab yang telah beliau selesaikan pada usia 

yang ke-25. Beliau mengarang kitab ini atas permintaan saudaranya, seorang 

sa<dah yang mendorong dan memotivasi al-H}adda<d untuk menuliskan wasiat 

yang bisa dijadikan pegangan dan bermanfaat sebagai media mudha<karah bagi 

masyarakat awam.
78

 Selain ringkas, detail, dan mudah dicerna, kitab ini 

mudah diingat dan sarat makna. Kitab ini tersusun secara sistematis 

berdasarkan pasal-pasal yang diberi penjelasan secara jelas disertai untaian 

bait-bait hikmah.
79

 Sehingga memudahkan masyarakat awam untuk mengkaji 

dan mencerna isi kandungan yang terdapat dalam kitab tersebut.
 

                                                           
76

  Al-H}adda<d, Munajah Dengan Ratib al-Haddad, 12. 
77

  Umar Ibrahim, Thariqah „Alawiyyah, 79. 
78

 Ibid., 80-81.   
79

 Toto Edi, et al., Ensiklopedi Kitab Kuning (Aulia Press, 2007), 206.   



42 
 

 

 

 Beliau mempunyai 3 orang saudara, yaitu „Umar, „Ali>, dan H}a<mid. 

Beliau kerap menulis surat kepada mereka yang dipenuhi dengan nasehat-

nasehat karena jauhnya jarak di antara mereka.
80

  

 Pada 1072 H malam Senin awal bulan Rajab, ayah al-H}adda<d wafat, 

ketika itu, al-H}adda<d berumur 28 tahun. Dia berada di bawah bimbingan 

ibunya. Akan tetapi kemudian ibunya sakit selama lima hari, semakin lama 

semakin parah dan akhirnya wafat. Ibu al-H}adda<d wafat tepat pada hari Rabu 

tanggal 24 Rajab tahun 1072 H. Setelah kedua orang tuanya wafat, al-H}adda<d 

diambil oleh salah seorang gurunya, Sayyid ‘Umar bin ‘Abd al-Rahma<n al-

‘At}t}a<s. pada waktu itu, al-H}adda<d menulis surat kepada saudaranya al-H}a<mid 

yang berada di India untuk memberitahukan perihal yang menimpa kedua 

orang tua mereka serta menghiburnya agar bersabar. 

 Kemudian pada tahun 1079 H, pada usianya yang ke-35, Shaikh al-

H}adda<d melaksanakan haji ke Baitullah, Makkah dan berziarah ke makam 

Nabi SAW, dan para syuhada di Madinah.
81

 

 Beranjak dewasa, al-Habib menikah dengan seorang wanita shalihah, 

dia adalah  saudari dari al-Sayyid S}a<lih Shaikh bin H}asan al-Jufri < Ba’Alwi< 

dan tinggal sementara di rumahnya. Kemudian akhirnya beliau membangun 

rumahnya di al-H}a<wi< al-Maimu<n pada tahun 1083 H. beliau tinggal selama 

satu tahun kemudian dikaruniai enam anak lelaki, mereka adalah: H}asan, 
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‘Alwi<, Muh}ammad, Sa<lim, H}usain, dan Zain. Beliau merupakan sosok ayah 

yang sayang pada anak-anaknya.
82

   

 Shaikh al-H}adda<d meskipun sudah kehilangan penglihatan di masa 

kecilnya karena tekanan penyakit cacar, Allah SWT telah menggantikan 

penglihatan batin bagi Shaikh al-H}adda<d, sehingga beliau dapat mendalami 

ilmu agama dan menjadi tokoh terkemuka dalam berbagai bidang.
83

 Pada diri 

Shaikh al-H}adda<d, ajaran T}ari<qah ‘Alawiyah menemukan wujud utuhnya 

setelah berserakan diantara tokoh-tokohnya. T}ari<qah ‘Alawiyah dikemas 

dalam ajaran-ajarannya yang sederhana hingga dapat dipahami oleh 

masyarakat luas. Beliau menjadi simbol T}ari<qah ‘Alawiyah pada abad ke-12 

H.84
 

2. Teman Dekat Dan Murid al-H}adda<d 

    Diantara teman akrab sekaligus murid beliau adalah: 

a. Imam ‘Abdulla<h bin Ah}mad Balfaqi<h 

b. Sayyid Ah}mad bin Ha<syim al-H}absyi< 

c. Sayyid ‘Ali< bin ‘Umar bin al-H}usein bin Syaikh ‘Ali <  

d. Sayyid ‘Ali < bin ‘Abdulla <h bin Ah}mad al-‘Aidrus 

e. Sayyid al-H}asan bin ‘Alawi < bin ‘Awud} Bah}sin  

f. Abu< Bakar bin Sa’i <d al-Jufri< 
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 Al-H}adda<d, Munajah Dengan Ratib al-Haddad, 13.  
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g. Al-Faqi<h ‘Abdulla<h bin Abu< Bakar al-Khat}i<b 

h. Muh}ammad ‘Awud } bin Muh}ammad al-D}a’if Ba ’Alawi<  

i. Isma<’il al-Baiti< Ba ’Alawi < 

j. Sayyid Ah}mad bin Zain bin ‘Alawi < bin Shaikh al-‘A<rif Billa<h Ah}mad 

bin Muh}ammad al-H}abshi< (penerus T}ari<qah ‘Alawiyah/H}adda<diyah)85 

 Serta masih banyak lagi teman dekat dan murid-murid yang lainnya. 

3. Karya-karya al-H}adda<d 

Beliau adalah penulis yang jelas susunan katanya, kukuh pengolahannya, 

mendalam pembahasannya, teliti pengambilan bahan-bahannya, dan kuat 

analisisnya. Dan selalu merujuk pada al-Qur‟an dan al-Hadis serta petuah para 

tokoh agama dan imam-imam terkenal. Di antara karya-karyanya ialah: 
86

 

a. Kitab Risa<lat al-Mu’a<wanah wa al-Muz}}aharah wa al-Mu’a<zarah li al-

Ra<ghibi<na min al-Mu’mini <na fi< Sulu<ki T}ari<q al-Akhi<rah 

b. Kitab al-Nas}a<ih} al-Di<niyyah wa al-Was}a<ya< al-I<ma<niyyah  

c. Kitab al-Da’wah al-Ta<mmah 

d. Kitab al-Majmu<’ (kumpulan beberapa catatan) 

e. Kitab al-Fus}u<l al-‘Ilmiyyah wa al-Us}u<l al-H}ikamiyyah 

f. Kitab Risa<lat al-Mudha<karah min al-Muh}ibbi<n min Ahl al-Khai<r wa al-

Di<n 

g. Kitab Ittih}a<f al-Sa<’il bi Jawa<bi al-Masa<’il 
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h. Kitab Sabi<l al-Adhka<r bima< yamurru bi al-Insa<n wa yanqad}i< lahu< min 

al-A’ma <r 

i. Kitab al-Nafa<yis al-‘Ulwiyyah fi < al-Masa<yil al-S}u<fiyyah  

j. Kitab Risa<lat Ada<b Sulu<k al-Muri<d 

k. Kitab al-Fata<wa< 

l. Kitab al-Durru al-Manz}u<m li dhawi< al-‘Uqu<l wa al-Fuhu<m 

m. Kitab al-H}ikam 

n. Kitab Tathbi<t al-Fu’a<d (dua jilid).
87

 

 Di antara karya beliau yang ampuh yaitu suatu dzikir wiridan yang 

terkenal dengan  Ra<tib al-H}adda<d88, yang sering dijadikan amalan rutin oleh 

berbagai orang di seluruh dunia.
89

  

4. Guru-guru ‘Abdulla<h bin ‘Alwi < al-H}adda<d 

        Dalam diwa<n dan syarahnya, Shaikh al-H}adda<d menyebutkan beberapa 

shaikhnya yakni: 

a. Sayyid Muh}ammad bin ‘Alawi < bin Abu< Bakar bin Ah}mad bin Abu< 

Bakar bin ‘Abd al-Rahma<n al-Saqqa<f (1002-1071 H) 

b. Shaikh Abu< Bakar bin Ima<m ‘Abd al-Rahma<n bin ‘Ali < bin Abu< Bakar 

bin Shaikh ‘Abd al-Rahma<n 
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c. Sayyid ‘A<qil bin ‘Abd al-Rahma<n bin Muh}ammad bin ‘Ali < bin ‘A<qil bin 

Shaikh Ah}mad bin Abu< Bakar bin Shaikh bin ‘Abd al-Rahma<n al-

Saqqa<f 

d. Sayyid ‘Umar bin ‘Abd al-Rahma>n al-‘At}t}a<s bin ‘A<qil bin Sa<lim bin 

‘Abdulla<h bin ‘Abd al-Rahma<n al-Saqqa<f (w. 1072 H) 

e. ‘Abd al-Rahma<n bin Shaikh Maula < ‘Aidid Ba ‘Alawi < (w. 1068 H) 

f. Sayyid Shaikhan bin Ima<m al-H}usain bin Shaikh Abu< Bakar bin Sa<lim 

S}a>hib ‘Ina<t 

g. Shiha<buddi<n Ah}mad bin Shaikh Na<s}ir bin Sayyid Ah}mad bin Shaikh 

Sayyid Ima<m Abu< Bakar bin Sa<lim, S}a<hib ‘Ina <t 

h. Sayyid Jama<l al-Din Muh}ammad bin ‘Abd al-Rahma<n bin Muh}ammad 

bin Shaikh al-‘Ari<f Billa<h Ah}mad bin Shaikh al-H}usain bin Shaikh al-

Quthb al-Rabba<ni< Abu< Bakar bin ‘Abdulla<h al-‘Aidaru<s (1035-1112 H) 

i. Sayyid al-Faqi<h al-S}u<fi ‘Abdulla <h bin Ah}mad Ba ‘Alawi < yang dikenal 

dengan al-Asqa’ 

j. Shaikh al-Qusha<shi< di Madinah (w. 1072 H). 

      Sebenarnya masih banyak lagi guru-guru beliau, namun inilah guru-guru 

yang mempunyai pengaruh besar dalam tumbuhnya Shaikh al-H}adda<<d sebagai 

tokoh sufi pada masanya.
90
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        Sayyidina al-H}adda<d hidup mencapai usia 89 tahun kurang tiga bulan.
91

 

Beliau wafat pada petang hari Selasa, 7 Dhu<lqa’dah 1132 H, dan dimakamkan di 

pemakaman Zambal, Tarim.
92

 

 

D. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab “Risa<lat al-Mu’a<wanah”  

 

     Nilai pendidikan akhlak dalam kitab ‚Risa<lat al-Mu’a<wanah‛ sudah 

tercermin sejak permulaan muqaddimahnya. Di sini, al-H}adda<d mengawali 

karyanya dengan terlebih dahulu memanjatkan pujian kepada Allah SWT sebagai 

sang Pencipta, dilanjutkan kemudian memuji kepada Rasulullah SAW. Hal ini 

menunjukkan kecintaan al-H}adda<d terhadap Allah dan Rasul-Nya yang terdapat 

dalam awal karangannya, yang berbunyi: 

مد ه مدا ا ان الذى بعث  ان ا اب الرزاق ا واد الو اجد ا  الواحد ا
اس  دى لل ان وأنزل علي الفرقان في  خام أنبيائ برسالت إى ميع اإنس وا

دى والفرقان ات من ا   93وبي

  

     Berikut akan disebutkan beberapa akhlak dalam kitab ‚Risa<lat al-

Mu’a<wanah‛ yang patut dijadikan pedoman dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  

 

                                                           
91

 Al-H}}adda<d, Munajah Dengan Ra<tib al-H}adda<d, 19. 
92

 Toto Edi, et al., Ensiklopedi Kitab Kuning, 207.  
93

 „Abdulla<h bin „Alwi< al-H}adda<d, Risa<lat al-Mu‟a <wanah (Jeddah: al-Haramain, Sanuqfurah, 

t.t), 2. 



48 
 

 

 

1.  Memiliki niat baik 

ية وخىأ يا وعليك ا والتفكر فيها قبل الدخول إ بإصاح ال خاصها وتفقد
ا و قبحا و صحة أى العمل فإها  ا حس ساس العمل واأعمال تابعة 

 94وفسادا
  

  Dalam kelanjutan muqaddimahnya, al-H}adda<d menyampaikan pesan 

bahwa seseorang diwajibkan untuk memperbaiki niat dengan ikhlas, serta 

mengontrol dan merenungkannya sebelum melakukan niat tersebut. Karena niat 

merupakan asas dasar bagi suatu perbuatan. Baik-buruk dan sah-tidaknya suatu 

perbuatan, semua tergantung niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

يات وإما لكل امرئ مانوى جرت إى اه , إما اأعمال بال فمن كانت 
جرت لدنيا يصيبها أو امرأة , ورسول فهجرت إى اه ورسول ومن كانت 

اجر إلي   95.يتزوجها فهجرت إى ما

   

    Artinya: “Sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat, dan sesungguhnya 

setiap amal itu tergantung niatnya, maka barang siapa hijrahnya itu 

(berpulang) kepada Allah dan Rasul-Nya maka (pahala) hijrahnya itu 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan barang siapa yang hijrahnya itu 

untuk suatu kepentingan harta dunia yang hendak dicapainya atau 

karena seorang perempuan yang akan dikawininya maka hijrahnya itu 

(berpulang) pada apa yang diniatinya itu.” 

 

             Setiap mengucapkan perkataan, mengamalkan perbuatan, dan 

mengerjakan sesuatu, wajib untuk niat mendekatkan diri kepada Allah SWT 
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serta mengharap pahala dari sisi-Nya. Dalam hal ini, pendekatan diri tidak 

hanya melalui sesuatu yang disyari‟atkan saja, seperti fard}u atau sunnah, akan 

tetapi suatu perkara yang mubah pun bisa saja menjadi sarana untuk menempuh 

kedekatan diri terhadap Allah SWT.  

    Sebagai contoh, orang yang niat makan agar memperoleh kekuatan 

dalam menjalankan taat kepada Allah SWT, orang yang menikah diniati agar 

mendapatkan keturunan yang ahli ibadah, dan orang mencari ilmu dengan 

tujuan mengamalkan ilmunya. Maka kesemuanya itu bisa menjadikan dekat 

kepada-Nya sekaligus mendapatkan pahala. Akan tetapi tidak cukup hanya 

dengan niat saja, disyaratkan pula untuk berlanjut pada amal perbuatannya (s}idq 

al-Niat). Sehingga jika orang mencari ilmu dengan bercita-cita akan 

mengamalkan ilmunya kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya padahal dia 

mampu, maka niatnya bukanlah niat yang benar.
 96

 

2. Mura<qabah  (mawas diri) 

ظاتك وطرفاتك  خىأ يا وعليك اتك و مراقبة اه تعاى ى حركاتك وسك
ك واعلم أن ناظر إليك  وخطراتك وإرادتك وسائر حااتك واستشعر قرب م

ك خافية ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة ى  ومطلع عليك اخفى علي م
97اأرض وا ى السماء
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 Nilai pendidikan akhlak terhadap Allah banyak ditemukan dalam kitab 

‚Risa<lat al-Mu’a<wanah‛ ini. Diantaranya seseorang harus selalu memiliki 

sifat mura<qabah (mawas diri terhadap Allah SWT) dalam setiap gerak dan 

diam, setiap waktu, dan segala yang terbersit dalam hati harus selalu merasa 

diawasi oleh-Nya. Karena Allah SWT selalu melihat dan mengawasi kita. 

Sekecil apapun apa yang ada di bumi dan langit, semua tidak terlepas dari 

pengawasan-Nya.  

 Jika sifat mura<qabah tersebut sudah terpatri dalam jiwa, maka 

seseorang akan merasakan kedekatan penuh terhadap Allah SWT, dan tidak 

akan berani untuk melakukan hal-hal yang dapat menjadikan Allah SWT 

benci. Namun jika nafsu masih menguasai diri, bermalas-malasan untuk taat 

kepada-Nya, maka peluang untuk melakukan maksiat pun sangat besar. 

 Dalam hal ini, al-H}adda<d memberikan tips menarik untuk menjadikan 

seseorang lebih mudah ber-mura<qabah serta untuk meminimalisir perbuatan 

maksiat:  

1. Mengingatkan nafsu, dengan cara merasa bahwa Allah SWT melihat dan 

mendengarkan serta mengetahui segala rahasia. 

2. Selalu mengingat akan adanya dua malaikat yang mencatat hal sekecil 

apapun baik amal baik maupun buruk. 

3. Mengingat dekatnya kematian. Karena kematian itu merupakan sesuatu 

yang misterius dan selalu menanti tanpa ada yang bisa menghindar. 
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4. Mengingat akan janji-janji Allah SWT bagi orang yang taat dengan pahala 

yang besar dan ancaman-ancaman Allah SWT bagi orang yang bermaksiat 

dengan siksaan yang pedih. 

               Peringatan-peringatan di atas perlu dilakukan untuk menyembuhkan 

diri dari kemalasan dan melakukan maksiat. Selain itu, juga bermanfaat sebagai 

obat untuk menyembuhkan penyakit hati.
 98

 

3. Menggunakan waktu dengan baik 

 Waktu adalah salah satu di antara nikmat-nikmat Allah SWT yang 

paling berharga dan agung bagi manusia. Dalam kitabnya, al-H}adda<d 

menyampaikan pesan untuk selalu mengisi waktu dengan berbagai macam 

amal ibadah sehingga tidak ada waktu yang kosong baik malam maupun siang 

kecuali diisi dengan berbagai kegiatan yang baik. Dan harus memiliki waktu 

tersendiri untuk kegiatan sehari-hari seperti makan dan minum dan pergi 

bekerja. 

ر ساعة من ليل أو هار العباد بوظائف وقاتكأ بعمارة وعليك ات حى ا 
ر تستغرقها فيها فبذالك تظهر بركات اأوقات  إاوتكون لك وظيفة من ا

ا  عل  بغى أن  صل فائدة العمر ويدوم اإقبال على اه تعاى وي و
صها    99تتعاطا من العادات كاأكل و الشرب والسعى للمعاش أوقاتا 
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 Karena waktu adalah umur, dan umur adalah modal hidup dan dengan 

waktu itulah digunakan untuk berniaga demi akhirat agar mencapai 

kebahagiaan yang abadi di dalam kedekatan dengan Allah SWT. 

 Selanjutnya, al-H}adda<d juga mewajibkan untuk konsekuen dan 

mempunyai komitmen yang adil dalam hal apapun dengan mengambil 

kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan secara kontinu.  

 من كل أمر وخذ من اأعمال ما تطيق الوسط لزوم و بالصدق وعليك
داومة علي  100ا

 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

 (روا البخارى و مسلم عن عائشة)ن قل إدوامها و أى اه إحب اأعمال أ

Artinya: “Amal yang paling dicintai Allah SWT adalah yang terus menerus 
(istiqamah) sekalipun sedikit.” (H.R. Bukhari dan Muslim, dari 

„Aisyah(. 
 

 Jika  tidak bisa menghabiskan seluruh waktu dengan kegiatan yang 

baik, maka al-H}adda<d memberikan solusi  untuk melaksanakan wirid dengan 

teratur pada waktu-waktu tertentu dan mengqad}a‟nya jika terlewatkan agar 

melatih nafsu untuk terbiasa menjaganya. Seperti dalam maqa<lahnya yang 

berbunyi: 
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رات فاجعل ن تكن م نإف  يستغرق ميع ساعات ليل وهار بوظائف ا
صوصة وتقضيها مهما فاتتك لتعتاد  لك أورادا تواظب عليها ى أوقات 

فس احافظة عليها  101ال

Wirid-wirid itu bisa berupa shalat sunah, membaca al-Qur‟an, membaca 

salawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengkaji ilmu, berz}ikr atau berfikir 

yang dilakukan secara istiqa<mah. 

4. Menelaah ilmu 

 Dan seharusnya seseorang memiliki wirid/ amalan untuk mempelajari 

atau membaca ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang akan menambah 

pengetahuan (ma'rifat) tentang dzat Allah, sifat dan af'a<l-Nya agar 

mengetahui perintah dan larangan-Nya, sehingga menjadikan zuhud terhadap 

dunia dan mencintai akhirat. Selain itu juga akan memperlihatkan aib, bahaya 

hasil perbuatan, serta rekayasa musuh.  

بغى و الذى يزيد ى معرفتك  يكونأن  وي افع و  لك ورد من قراءة العلم ال
بذات اه و صفات وأفعال وآائ وتعرف ب ما أمرك ب من طاعت وهاك 

دا ى الدنيا ورغبة ى اأخرة ويبصرك بعيوب نفسك  عن معصيت ويورثك ز
  102و آفات أعمالك ومكابد عدوك 
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 Dalam hal ini, beliau mewajibkan untuk memperbanyak membaca 

kitab-kitab hadis, tafsir, dan buku-buku umum karena hal itu dapat 

memberikan wawasan yang luas serta dapat memperkukuh pendekatan diri 

pada Allah SWT secara sempurna. Sebagaimana dalam maqa<lahnya: 

ديث و التفسر ومن مطالعة كتب القوم باإكثار وعليك  من قراءة كتب ا
 103عامة فإن ذلك فتح عام وسلوك تام 

  

 Akan tetapi hendaknya berhati-hati apabila menelaah buku-buku para 

ulama yang membahas masalah- masalah yang kabur (rancu) yang hanya 

mengenai masalah-masalah hakikat dengan belajar sendiri tanpa didampingi 

seorang guru/Shaikh pembimbing. Dan masalah yang demikian ini banyak 

dijumpai di beberapa karangan Shaikh Muh}ammad bin 'Arabi< dan beberapa 

karya dari Imam al-Ghaza<li< seperti kitab al-Mi’ra <j dan yang setara 

dengannya. 

بغى ولكن رز من مطالعة ما يشتمل من رسائلهم على اأمور لك ي  أن 
مد  ذ اأشياء توجد ى أكثر مؤلفات الشيخ  قائق اجردة و الغامضة وا

ضمون ب  عراج وا  104بن عرى وى شىئ من رسائل اإمام الغزاى كا
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 Menurut al-H}adda<d, sangat perlu untuk mewaspadai kitab-kitab 

tersebut karena demi mementingkan keselamatan dalam hal pemahaman. 

Meskipun tidak ada salahnya membaca kitab-kitab tersebut, namun beliau 

mengkhawatirkan terhadap apa yang dipahami oleh pembaca tidak sesuai 

dengan pemahaman yang semestinya dari pengarang.
105

  

5.  Menjaga kebersihan 

 Islam adalah agama yang mencintai kesucian, baik kesucian jasmani 

atau rohani. Dalam hal ini, al-H}adda<d juga menyampaikan pesannya untuk 

selalu menjaga kebersihan, baik lahir maupun batin, karena orang yang telah 

sempurna kebersihannya akan menjadikan roh dan jiwanya seperti roh-roh 

malaikat, meskipun bentuk dan wujudnya manusia. Hal ini tertera dalam 

maqalahnya: 

ا فإن من كملت نظافت صار بروح نظافةلا بلزوم وعليك را و باط  ظا
 106وسريرت ملكا روحانيا وإن كان جسم وصورت بشرا جسمانيا 

 

Rasulullah SAW juga bersabda: 

ظافة  بى الدين على ال

Artinya: “Agama ini (Islam) didirikan atas dasar kebersihan.” 
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a. Membersihkan batin 

 Untuk memperoleh kebersihan batin, seseorang harus menyucikan diri 

dari kerendahan akhlak seperti sombong, riya‟, dengki, cinta dunia (rakus), 

dan sebagainya. Disertai menghiasi diri dengan akhlak yang mulia seperti 

tawad}u’, punya rasa malu, ikhlas, dermawan, dan sebagainya. 

صل ظافة و فس ال ة بتزكية ال  عن رذائل اأخاق كالكر والرياء الباط
ياء  ليتها مكارم اأخاق كالتواضع وا سد و حب الدنيا وأخواها و  وا

  107واإخاص والسخاء وأخواها 

 Beliau juga menganjurkan untuk mempelajari kitab Ihya<’ ‘Ulu <muddi<n  

juz dua karangan Imam al-Ghaza<li< yang menjelaskan tentang hakikat akhlak 

disertai cara membersihkannya dan memperoleh akhlak yang mulia. 

b. Membersihkan lahir 

 Sedangkan untuk memperoleh kebersihan lahir, yakni dengan cara 

meninggalkan hal-hal yang dilarang dan menjalankan hal-hal yang 

diperintahkan. Barang siapa yang menghiasi lahiriahnya dengan melakukan 

amal shaleh dan memenuhi batiniahnya dengan melaksanakan akhlak yang 

terpuji, maka kebersihannya telah dianggap sempurna.  

                                                           
107  Ibid.,  
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رة نظافةلا ومن ذلك وافقات فمن الظا خالفات وفعل ا  فتحصل برك ا
ة وعمر باط بالتخلق باأخاق احمودة  ر مازمة اأعمال الصا زين ظا

 108 فقد كملت نظافت
 

Di antara yang termasuk membersihkan lahir adalah apa yang telah 

ditunjukkan oleh syara' seperti: 1) menghilangkan kotoran di badan, 2) 

memotong bagian tubuh yang berlebih seperti merapikan kumis, memotong 

kuku, 3) mensucikan diri dari hadas dan najis,  4) membersihkan daki di 

badan, 5) membersihkan kotoran pada ujung mata, 6) membersihkan sisa 

makanan di sela-sela gigi, 7) membersihkan mulut dengan siwak, 8) mencuci 

baju, 9) menggunakan minyak rambut dan jenggot, 10) memakai wewangian, 

11) segera membersihkan najis karena itu dapat menghalangi dari Allah 

SWT.
109

 

6.  Etika dalam kebiasaan sehari-hari 

ة دابأ على باحافظة وعليك ا و عادة وعبادة تكمل لك الس را وباط  ظا
تابعة و يتم لك اإقتداء برسول اه  110ا

 

 Diwajibkan untuk selalu menjaga tatakrama sebagaimana yang 

termaktub di dalam al-Sunnah baik secara lahir maupun batin demikian pula 

dalam kebiasaan sehari-hari maupun ketika melaksanakan ibadah, dengan 

                                                           
108  Ibid., 
109

  Ibid., 16-17. 
110  Ibid., 17. 
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demikian maka akan sempurnalah muttaba'ah (mengikuti jejak Rasulullah 

SAW).  

 Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari dilakukan, akan 

tetapi jarang orang mengetahui etika-etikanya. Maka dari itu, al-H}adda<d 

berpesan dalam kitabnya mengenai etika-etika yang harus diperhatikan dalam 

melakukan kebiasaan sehari-hari tersebut. Diantaranya: 

a. Etika berpakaian 

Di antara etika berpakaian yang baik adalah: 1) ketika mengenakan 

pakaian, maka niat untuk menutup aurat, 2) mulai mengenakan 

pakaian dari bagian kanan dan mengakhirkan yang kanan juga ketika 

melepaskannya, 3) memakai pakaian yang sepantasnya, 4) 

menghindari memakai pakaian yang terlalu tipis dan terlalu tebal, 5) 

berdoa ketika melepas dan mengenakan pakaian. 

b. Etika berbicara 

Dalam persoalan berbicara, juga terdapat etika yang seharusnya 

dilakukan. Di antaranya: 1)  tidak berkata-kata kecuali tentang sesuatu 

yang baik 2) tidak mengucapkan kata-kata yang dilarang 3) tidak 

mendengarkan perkataan yang haram didengarkan, 4) menyusun 

kalimat yang benar ketika akan mengucapkan sesuatu, 5) tidak 

memutus perkataan seseorang kecuali apa yang mereka katakan adalah 

sesuatu yang dimurkai Allah seperti ghi<bah, 6)  hati-hati dalam 
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menyembunyikan pembicaraan (berbisik), 7) tidak menyinggung 

perasaan seseorang, 8) menghindari perkataan yang tidak berguna, 9) 

menghindari dalam memperbanyak bersumpah dengan nama Allah 

SWT kecuali ada kepentingan yang mendesak, 10) menghindari dusta, 

11) menghindari untuk menggunjing, mengadu domba, serta banyak 

tertawa, 12) menjauhi perkataan kotor. 

a. Etika berjalan 

Diantara etika berjalan adalah: 1) berjalan untuk kebaikan atau untuk 

suatu keperluan/hajat, 2) hindari tergesa-gesa dan sombong serta 

membusungkan dada ketika berjalan, 3) tidak banyak menoleh, 4) 

tidak menghentikan langkah agar mendapatkan keutamaan dari orang 

lain, 5) menjaga aurat ketika duduk, 6) duduk dengan menghadap ke 

arah kiblat dalam keadaan khusyu', 7) menghindari memperbanyak 

gerakan dan berdiri di tempat duduk, 8) menghindari memperbanyak 

bersin atau menguap di hadapan orang banyak, 9) tidak 

memperbanyak tertawa, cukup dengan senyum, 10) berdoa ketika 

bangkit berdiri dari duduk.  

b. Etika tidur 

Ketika menjelang tidur, etika yang harus diperhatikan adalah: 1) 

berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat dan niat untuk 

mendirikan shalat malam, 2) selalu berz}ikr/mengingat Allah 
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menjelang tidur sampai tertidur, 3) tidur dalam keadaan suci (dari 

hadas dan najis), 4) tidak mempergunakan tempat tidur yang nyaman 

karena akan menyebabkan banyak tertidur dan meninggalkan bangun 

shalat malam, 5) jika hanya ingin beristirahat saja boleh berbaring di 

sebelah kiri pada waktu qailulah (tidur siang sebentar untuk 

memulihkan tenaga) agar menjadi kuat untuk melaksanakan shalat 

malam, 6) menghindari tidur setelah shalat subuh karena dapat 

menyebabkan kefaqiran, 7) menghindari tidur setelah waktu Ashar 

karena dapat menyebabkan gila, 8( tidak tidur sebelum „Isya karena 

menyebabkan sulit tidur di malam hari, 9) jika bermimpi tentang 

sesuatu yang membahagiakan, maka membaca alh}amdulillah, 10) jika 

bermimpi tentang sesuatu yang menggelisahkan, maka membaca 

ta’awudh kemudian meludah ke samping kiri tiga kali, dan tidak 

menceritakannya kepada orang lain.  

c. Etika makan dan minum 

Apabila seseorang ingin makan dan minum, maka etika yang harus 

diperhatikan adalah: 1) mengawali dengan membaca basmalah dan 

mengakhirinya dengan alh}amdulillah, 2) makan dan minum dengan 

menggunakan tangan kanan, 3) berdoa sebelum dan sesudah makan, 4) 

mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, 5) menyedikitkan 

suapan dan mengunyahnya sampai halus, 6) tidak mengambil 
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makanan kecuali setelah menelan apa yang ada di mulut, 7) makan 

dari bagian pinggir, 8) apabila ada makanan yang terjatuh, maka 

diambil dan dibersihkan bagian yang kotor terlebih dahulu kemudian 

dimakan, 9) tidak menyisakan makanan, 10) menjilati jari jemari 

setelah selesai makan, 11) makan dengan menggunakan jari telunjuk, 

jari tengah, dan ibu jari atau sendok, 12) memakan makanan yang 

paling dekat ketika makan bersama orang lain, 13) tidak banyak 

menoleh/memandang orang lain yang hadir, 14) tidak bercakap- cakap 

ketika di dalam mulut masih dipenuhi makanan, 15) berdoa setelah 

makan, 16) makan makanan yang halal, 17) tidak terlalu kenyang, 18) 

tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, 19) ketika minum, maka 

terlebih dahulu menghisapnya dan tidak menghabiskannya sekali 

teguk dalam satu gelas, tetapi tiga kali tegukan, 20) tidak bernapas 

dalam gelas, 21) tidak minum sambil berdiri, 22) tidak minum 

langsung dari tempat air (teko dsb).  

d. Etika bersenggama 

Jika akan mempergauli istri, maka etika yang harus diperhatikan 

adalah: 1) berdoa sebelum bersenggama:  

ا أ ب الشيطان ما رزقت ا الشيطان و ج ب للهم ج  بسم اه 
Artinya: “Dengan menyebut nama Allah SWT, ya Allah, jauhkanlah 

kami dari setan, jauhkanlah setan itu dari apa yang Engkau 

rezekikan kepada kami.” 
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2) menutup seluruh tubuh dan tubuh istri dengan penutup, 3) tenang 

dan banyak diam, 4) ketika hendak keluar air mani, maka membaca 

doa dalam hati tanpa menggerakkan mulut yaitu:  

              

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu 

Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah 

dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”111
 

 

e. Etika ke kamar mandi 

Di antara etika yang dilakukan saat ke kamar mandi adalah: 1) 

memakai sandal, 2) memakai tutup kepala, 3) mendahulukan kaki kiri 

ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar, 4) berdoa 

ketika masuk, 5) berdoa ketika keluar, 6) tidak menyebut nama Allah 

SWT ketika berada di kamar mandi kecuali di dalam hati saja, 7) tidak 

membawa sesuatu bertuliskan asma Allah SWT, 8) tidak berkata kotor 

dan berbicara apapun, 9) mengusahakan agar tidak terdengar suara-

suara atau tidak tercium bau-bau yang tidak sedap, 10) tidak 

menghadap maupun membelakangi kiblat kecuali pada tempat yang 

telah disediakan. 

f. Etika bersin, meludah, dan menutup tempat air 

                                                           
111

 Al-Qur‟an, 25: 54.  
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Beberapa etika yang harus dilakukan adalah: 1) memelankan suara dan 

menutup mulut dengan tangan serta memuji Allah SWT ketika bersin, 

2) meludah ke arah sisi kiri, atau ke bawah sisi kaki kiri, 3) menutup 

tempat minuman dan bejana lainnya. Jika tidak menemukan alat untuk 

menutupnya, maka bisa menggunakan kayu panjang dengan menyebut 

nama Allah SWT dan bertawakkal kepada-Nya.
112

   

7.  Beretika baik terhadap orang tua 

 Seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya (birr al-

wa>lidayn( karena itu merupakan perkara yang diperintahkan dalam agama. 

Begitu besar jasa dan pengorbanan kedua orang tua yang telah melahirkan, 

merawat, dan mendidik dengan baik, maka perintah berbakti kepada kedua 

orang tua menempati posisi kedua setelah perintah beribadah kepada Allah 

SWT dengan mengesakan-Nya. Seperti dalam firman Allah SWT surat al-

Isra‟ ayat 23: 

         
 

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada 

orang tua dengan sebaik-baiknya.” 
113

 
 

 Maka dari itu, etika yang seharusnya dilakukan seorang anak adalah: 

1) selalu mengharap  ridlanya, 2) memenuhi perintah-perintahnya selama 

                                                           
112

  Al-H}adda<d, Risa<lat al-Mu‟a <wanah, 17-20. 
113

  Al-Qur‟an, 17: 23. 
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tidak untuk bermaksiat, 3) menjauhi larangan-larangannya selama tidak 

melarang untuk taat pada kewajiban, 4) selalu mementingkan keduanya 

dengan mendahulukan keinginan-keinginannya daripada keinginan sendiri, 5) 

tidak menyakitinya, 6) tidak memalingkan muka dan berkata kasar 

kepadanya.
114

 

8.  Beretika baik terhadap masyarakat 

 Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan saling 

membutuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki kekurangan dan 

kelebihan serta tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain dan selalu hidup 

bersama dalam pergaulan sehari-hari.  

 Maka dari itu, setiap orang harus mengetahui bagaimana etika-etika 

yang baik dalam pergaulan di masyarakat serta melaksanakannya agar dapat 

diterima dengan baik di tengah-tengah mereka. Di antara etika-etikanya 

adalah: 1) berteman dengan orang yang baik/shaleh, 2) penuh kasih sayang, 

ramah dan bersikap lembut, 3) membahagiakan  mereka dengan memberikan 

dorongan mental terhadap kaum ekonomi lemah, 4) memberikan santunan 

kepada orang-orang yang kesulitan, 5) memberi pinjaman kepada orang yang 

membutuhkan, 6) bertakziah terhadap orang yang tertimpa musibah, 7) 

menghindari sikap syama<tah (merasa gembira terhadap musibah yang 

menimpa mereka), 8) tidak mencaci maki, 9) memcahkan permasalahan 

                                                           
114

 Al-H}adda<d, Risa<lat al-Mu‟a <wanah, 27. 
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dengan memberikan penyelesaian kepada yang membutuhkan, 10) menutup 

rahasia orang-orang yang berdosa, 11) membuang penghalang di tengah jalan 

yang mengganggu tempat lalu lalang, 12) menyayangi dan mengasihi anak 

yatim, 13) selalu tersenyum di hadapan mereka, 13) menampakkan rasa 

gembira ketika berbicara, 14) tidak mendiamkan lebih dari tiga hari, 15) tidak 

menolak pemberiannya agar tidak menyinggung perasaannya, 16) 

menghindari mendoakan keburukan, 17) menghindari mengutuk mereka, 

menyejukkan hati dengan memberikan kedamaian, 18) menjauhi nami<mah 

(adu domba) dan menggunjing, 19) tidak menganiaya, 20) memberikan 

perlindungan terhadap darah, martabat, dan harta mereka, 21) memberikan 

nasehat jika diperlukan, 22) tidak iri dan dengki atas karunia Allah SWT 

terhadap mereka, 23) memberikan pujian untuk menumbuhkan semangat 

dalam berbuat baik, 24) menyampaikan amanat, 25) berbicara jujur, 26) 

memenuhi janji, 27) menghindari perdebatan, 28) tidak menakut-nakuti, 

menertawakan, menghina, dan melihat dengan  mata merendahkan, 29) 

menghindari sifat sombong, 30) mengawali mengucapkan salam ketika 

bertemu, 31) mendoakan orang yang bersin, 32) menjawab dengan sopan 

ketika dipanggil, 33) datang ketika diundang, 34) menjenguk orang yang 

sakit, 35) berbaik sangka terhadap mereka.
115

 

9.  Amar ma’ruf nahi munkar 

                                                           
115

 Ibid., 28-32. 
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Dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat, 

menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma‟ruf nahi 

munkar) merupakan pusat perputaran sendi-sendi agama. Amar ma‟ruf nahi 

munkar hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian orang telah 

melakukannya, maka dosa-dosa yang lain telah gugur, dan bagi yang 

melakukannya mendapatkan pahala khusus. Akan tetapi, jika tidak 

seorangpun yang melakukannya, maka semua orang mendapat dosa, 

khususnya orang-orang yang mampu terjun melakukannya. 

Dalam amar ma‟ruf nahi munkar, seharusnya berniat ikhlas karena 

Allah SWT. Melakukan dengan pelan-pelan, memilih cara yang terbaik, dan 

menunjukkan sikap penuh kasih sayang. Selain itu, juga harus menghindari 

muda<hanah yakni membiarkan kemungkaran karena takut bahaya yang 

mengancam harta dan kedudukan atau sengaja mengambil manfaat dari 

kemunkaran serta kefasikan yang lain.  

ة و ياكإو دا امل لك على السكوت  ا ي أن يكون ا رائم و فإها من ا
كر و غر  باشر للم وف من فوات مال أو جا أو نفع يكون من قبل ا ا

116 من الفسقة
  

و طلب ال والتجسس  ياكإو سلمن ومعاصيهم وو قوف على عوراة ا
ستورة   117ا

                                                           
116  Ibid., 26. 
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Dan juga menghindari tajassus (memata-matai), yaitu mencari-cari 

alasan untuk membuka aib kekurangan umat Islam dan kemaksiatan mereka 

yang tersembunyi. 

  

                                                                                                                                                                     
117

  Ibid., 
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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK 

DALAM KITAB ‚RISA<LAT AL-MU’A<WANAH‛ 

DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER 

 

A. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab ‚Risa<lat al-Mu’a<wanah” 

 Pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai pendidikan yang berusaha 

mengarahkan sikap batin manusia ke arah sikap lahir yang baik sehingga 

terwujud individu yang memiliki karakter positif, berkepribadian mulia, baik 

terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap Tuhan-Nya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak 

harus mampu menanamkan akhlak mulia pada sikap lahir dan batin individu serta 

menjalin hubungan yang seimbang baik secara vertikal maupun horizontal 

sehingga tercipta kehidupan yang tentram, rukun, dan damai. 

 Dalam hal ini, kitab ‚Risa<lat al-Mu’a<wanah” sebagai salah satu buah karya 

Shaikh ‘Abdulla<h bin ‘Alwi< al-H{adda<d, mengedepankan pembinaan akhlak 

bercirikan tasawuf. Kitab ini menyajikan beberapa nilai pendidikan akhlak yang 

perlu diteladani dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut adalah: 1) akhlak seseorang harus 

memiliki niat baik, 2) mura<qabah (mawas diri terhadap Allah SWT), 3) 

menggunakan waktu dengan baik, 4) selalu menelaah ilmu, 5) akhlak pribadi 

untuk selalu menjaga kebersihan lahir dan batin, 6) etika dalam kebiasaan sehari-
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hari, 7) menjaga etika terhadap orang tua, 8) menjaga hubungan baik terhadap 

masyarakat, 9) amar ma‟ruf nahi munkar. 

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

kitab “Risa<lat al-Mu’a<wanah” begitu kompleks, yakni menyangkut hubungan 

secara vertikal maupun horizontal. Sebagaimana dalam teori mengenai ruang 

lingkup pendidikan akhlak yang mencakup akhlak kepada Allah SWT, 

Rasulullah, diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun bernegara. Sebagaimana 

penjelasan berikut:  

        Pertama , nilai pendidikan akhlak terhadap Allah terdapat dalam akhlak 

seseorang harus memiliki niat baik dalam setiap melakukan perbuatan dan akhlak 

untuk selalu mawas diri terhadap Allah SWT (mura<qabah). Keduanya merupakan 

sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk 

terhadap Khaliknya. Dengan memiliki kedua akhlak tersebut, maka seseorang 

akan merasakan kedekatan penuh terhadap Allah SWT, dan akan berusaha 

menjauhi kemaksiatan.  

       Niat merupakan salah satu unsur yang sangat urgen dalam setiap perbuatan 

manusia. Dengan niat tersebut, akan dapat diketahui ke arah manakah tujuan 

perbuatan itu dibawa. Seseorang yang telah memiliki niat yang kuat dalam setiap 

perbuatan yang dilakukan serta perkataan yang diucapkan, maka secara otomatis 

niat tersebut akan menuntunnya untuk meraih apa yang diinginkan. Dengan 

demikian, seseorang yang telah memiliki niat kuat untuk mendekatkan diri 
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kepada Allah SWT maka niat tersebut akan mengantarkannya untuk mura<qabah 

kepada Allah SWT. Jika sifat mura<qabah tersebut sudah tertancap dalam jiwa 

seseorang, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dan tidak akan 

berani melakukan hal-hal yang tidak diridlai oleh-Nya. 

       Kedua, nilai pendidikan akhlak terhadap Rasulullah SAW juga tercermin 

dalam akhlak untuk selalu memuji dan bers}alawa<t dalam setiap wirid yang 

diamalkan. Karena dengan mengucapkan s}alawa<t, akan menunjukkan  bukti dari 

rasa iman, cinta, dan hormat kepada beliau. 

       Ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Dalam hal ini, al-H{adda<d menjelaskan 

tentang penggunaan waktu dengan baik, menelaah ilmu, akhlak pribadi untuk 

menjaga kebersihan lahir dan batin, serta akhlak pribadi dalam menjalankan 

aktifitas sehari-hari. Dalam teori telah dijelaskan, bahwa akhlak terhadap diri 

sendiri adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sebagai hasil dari pengendalian 

nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya, seperti sabar ketika 

ditimpa musibah, istiqa<mah, mengendalikan emosi, serta menjaga kesucian diri 

(„iffah). 

       Mengenai nilai akhlak menggunakan waktu dengan baik, setiap manusia 

telah diberi anugerah yang sangat berharga berupa waktu. Waktu akan menjadi 

kesempatan yang baik bagi individu yang tidak menyia-nyiakannya dan selalu 

mensyukurinya. Setiap individu hendaknya dapat memanfaatkan waktu dengan 

cara membagi dan mengaturnya dengan baik. Seperti yang telah disampaikan oleh 
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al-H}adda<d, bahwasannya waktu harus dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan 

yang berguna dalam mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Seperti untuk 

mengkaji ilmu, beribadah, membantu sesama, serta pergi bekerja mencari nafkah. 

        Nilai akhlak selanjutnya adalah menjaga kebersihan diri baik lahir 

maupun batin. Nilai ini erat kaitannya dengan nilai pendidikan akhlak terhadap 

diri sendiri yang berupa menjaga diri („iffah). Dalam hal menjaga kebersihan 

secara batin, tampak al-H}adda<d menggunakan konsep takhalli< dan tah}alli<. 

Takhalli < yakni mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, maksiat lahir dan 

maksiat batin. Dengan cara menyucikan diri dari kerendahan akhlak seperti 

sombong, riya‟, dengki, cinta dunia (rakus). Sedangkan tah}alli< yakni mengisi diri 

dengan sifat-sifat yang terpuji dari taat lahir dan taat batin. Seperti tawad}u’, 

punya rasa malu, ikhlas, dermawan, dan sebagainya. 

        Tidak cukup hanya dengan batin saja yang perlu dijaga, rupanya al-

H}adda<d menyertakan pula dalam pesannya untuk menjaga kebersihan lahir 

dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh syara‟. Seperti mensucikan 

diri dari hadas dan najis, menghilangkan kotoran yang menempel di badan, serta 

menjaga kerapian. 

         Menjaga kebersihan lahir juga sangat mempengaruhi dalam urusan 

keabsahan ibadah seseorang, jika seseorang tidak memperhatikan dengan teliti 

dalam hal kesucian diri, maka dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri.  
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      Selain itu, orang yang bisa menjaga kebersihan anggota lahir akan dapat 

menambah nilai plus dalam penampilannya. Orang yang anggota badannya 

bersih, berpakaian bersih dan rapi, akan lebih menarik dipandang daripada orang 

yang badannya kotor dan berpakaian lusuh. Sehingga dengan menjaga kebersihan 

lahir dan batin, seseorang akan menjadi pribadi yang sempurna kebersihannya 

sekaligus sempurna pula dalam mengikuti jejak ajaran syari‟at.  

        Mengenai akhlak pribadi seseorang dalam melakukan kebiasaan sehari-

hari, al-H}adda<d mengatur etika-etikanya mulai dari etika berpakaian, berbicara, 

berjalan, tidur, makan sampai ketika bersin pun juga menggunakan etika. Ini 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya memiliki akhlak terhadap diri sendiri 

untuk menjadi pribadi yang berhati mulia, berperilaku positif, dan dekat dengan 

Allah SWT, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.  

         Keempat, pendidikan akhlak terhadap orang lain. Dalam kitab ‚Risa<lat al-

Mu’a<wanah” ini mencakup nilai-nilai pendidikan akhlak di lingkungan keluarga, 

sosial/masyarakat, maupun bernegara. 

1.   Akhlak terhadap keluarga 

 Akhlak terhadap keluarga meliputi akhlak terhadap orang tua, anak, 

suami, istri, sanak saudara, dan lain-lain. Dalam kitab ini mencontohkan 

akhlak terhadap kedua orang tua. Sebagai seorang anak, sudah seharusnya 

mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, selalu 

mengharap ridla keduanya, serta memenuhi perintah-perintahnya selama tidak 
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untuk berbuat maksiat. Karena tidak diragukan lagi, betapa besar pengorbanan 

dan jasa-jasa yang telah mereka berikan sejak kecil, bahkan mereka juga telah 

memberikan pendidikan sejak anaknya masih dalam kandungan.  Maka tidak 

mengherankan jika salah satu cara untuk menggapai ridla Allah SWT itu 

dengan menggapai ridla kedua orang tua. 

2.   Akhlak terhadap masyarakat 

 Sebagaimana dalam teori dijelaskan, akhlak terhadap masyarakat 

merata di berbagai bidang, bidang pendidikan, kepemimpinan, perdagangan 

maupun pergaulan secara umum. Nilai pendidikan akhlak bermasyarakat 

dalam kitab ini mencakup akhlak terhadap sahabat, orang-orang terdekat, dan 

terhadap anak yatim. Sebagai individu yang tinggal di tengah-tengah 

masyarakat, sepantasnya memiliki etika-etika bermasyarakat tersebut. 

Hubungan yang dibina dengan baik berlandaskan kasih sayang disertai 

dengan saling menghargai dan memahami perbedaan, akan tercipta 

keharmonisan antar sesama dalam kehidupan masyarakat.  

3. Akhlak bernegara 

 Dalam kitab ini, akhlak bernegara dicontohkan dengan menegakkan 

amar ma‟ruf nahi munkar. Dalam kehidupan sosial yang lebih luas, tidak 

semua masyarakat mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Bisa dipastikan 

bahwa setiap masyarakat memiliki bermacam-macam respon dalam 

menanggapi aturan tersebut. Maka dari itu, amar ma‟ruf nahi munkar perlu 
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dilakukan dengan memilih cara-cara yang terbaik agar tidak memicu 

permusuhan, bersedia saling membantu, memiliki tekad yang kuat dan 

keikhlasan yang mendalam dalam mengembannya. Dengan demikian, secara 

tidak langsung dalam lingkup yang lebih luas, akan tercipta kehidupan 

bernegara yang aman, tentram, damai, serta terhindar dari perselisihan.  

  Dengan melihat uraian di atas, menurut Penulis nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab ‚Risa<lat al-Mu’a<wanah” mengarah pada konsep tasawuf 

akhla<qi<. Yakni konsep yang memadukan antara ilmu tasawuf dengan akhlak. 

Nilai pendidikan akhlak ini berusaha untuk membina hubungan yang baik 

secara vertikal dalam arti hubungan terhadap Allah SWT (h}abl min Allah), 

maupun horizontal dalam arti hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain 

(h}abl min al-na>s). Hal ini sangat sesuai dengan teori tujuan pendidikan akhlak, 

yakni mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia sehingga 

menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya, sesamanya, 

maupun Tuhannya.  

 

B. Analisis Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab ‚Risa<lat al-

Mu’a<wanah”  dengan Pendidikan Karakter.    

        Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 
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sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. Kemudian, nilai-nilai 

tersebut dapat terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat.
118

  

       Sehingga pendidikan karakter dapat diartikan sebagai segala upaya yang 

berusaha memberikan pengertian dan pemahaman nilai-nilai karakter dalam diri 

individu kemudian merealisasikannya dalam sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan dalam hubungan terhadap sesamanya maupun terhadap Tuhannya. 

       Dalam hal ini, pendidikan karakter merupakan salah satu solusi untuk 

mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara kita. Pendidikan karakter 

yang telah diprogramkan pemerintah dalam dunia pendidikan terutama sekolah 

sebagai lingkungan yang sangat strategis untuk membentuk karakter ini, erat 

hubungannya dengan konsep pendidikan akhlak. Karena dengan memiliki akhlak 

yang baik, akan menumbuhkan karakter yang baik pula.  

       Terkait dengan hal itu, nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab ‚Risa<<lat 

al-Mu’a<<wanah” merupakan nilai-nilai yang relevan dengan pendidikan karakter. 

Meskipun sumber yang dijadikan pijakan pendidikan karakter lebih umum 

(agama, Pancasila, budaya dan tujuan Pendidikan Nasional) daripada pendidikan 

akhlak yang bersumber dari al-Qur‟an dan al-Hadis.  

                                                           
118

  Jamal Ma‟mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Yogyakarta: Diva Press, 2011), 35. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
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      Namun demikian, pendidikan akhlak dalam ‚Risa<<lat al-Mu’a<<wanah” 

memiliki tujuan yang searah dengan pendidikan karakter. Jika tujuan pendidikan 

karakter adalah pada arah pengembangan potensi peserta didik secara 

keseluruhan, pengembangan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual agar 

menjadi generasi bangsa yang berkarakter tangguh bernafaskan nilai-nilai luhur 

dan agama serta mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin mengglobal, 

maka tidak ubahnya tujuan pendidikan akhlak versi al-H}adda<d yang mengarahkan 

pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia yang 

berkepribadian utuh dan seimbang baik terhadap dirinya sendiri, sesamanya, 

maupun Tuhannya.  

      Nilai pendidikan akhlak dalam ‚Risa<<lat al-Mu’a<<wanah” merupakan 

rangkaian teori yang akan percuma jika tidak dipraktekkan dalam sendi-sendi 

kehidupan. Secara bertahap, perlu adanya perubahan sikap dan pengamalan yang 

sesuai dengan nilai pendidikan akhlak tersebut. Sebagaimana dalam hal niat baik 

yang disyaratkan untuk berlanjut pada amal perbuatannya. Syarat dari 

konsekuensi niat adalah melaksanakan dengan amalan-amalan nyata (s}idq al-

Niat). Prosesnya berawal dari memiliki niat yang baik dan ikhlas, kemudian 

memahaminya dengan cara mengontrol dan merenungkannya. Setelah itu, 

melaksanakannya dalam perilaku nyata dengan penuh ketekunan sehingga akan 

menjadi kebiasaan.  
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       Demikian halnya dengan tahapan-tahapan pendidikan karakter yang dalam 

implementasinya harus mengandung unsur teori pengetahuan tentang sikap-sikap 

terpuji (knowing the good). Kemudian berlanjut pada feeling the good, agar 

seseorang dapat merasakan dan mencintai kebaikan, dan setelah itu sampai pada 

tahap melakukan perbuatan tersebut (acting the good) yang kemudian akan 

menjadi suatu kebiasaan (habit).  

        Agar terjadi perubahan yang signifikan terhadap sikap peserta didik dalam 

pendidikan karakter, strategi yang perlu diterapkan adalah dengan menanamkan 

kedisiplinan, internalisasi dan pembiasaan. Hal ini senada dengan pernyataan al-

H}adda<d yang mewajibkan agar selalu konsekuen dalam penggunaan waktu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang baik secara kontinu/istiqa<mah. Kedisiplinan 

merupakan alat yang ampuh dalam membangun karakter peserta didik. Jika 

disiplin dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, maka proses 

internalisasi akan berhasil sehingga menghasilkan kebiasaan yang positif.  

        Strategi menciptakan suasana yang kondusif bisa ditunjukkan dengan 

melakukan amar ma‟ruf nahi munkar dengan pelan-pelan, memilih cara yang 

terbaik, dan menunjukkan sikap penuh kasih sayang disertai dengan menghindari 

muda<hanah dan tajassus (memata-matai) sehingga akan tercipta kehidupan yang 

tentram, damai, serta aman dari perselisihan. 

       Namun dalam pendidikan akhlak versi al-H}adda<d, terdapat juga strategi 

yang tidak memiliki relevansi dengan pendidikan karakter, yakni keteladanan  
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dan integrasi, hal ini disebabkan karena al-H}adda<d memang tidak 

mencantumkannya dalam kitab  ‚Risa<<lat al-Mu’a<<wanah”.     

          Selanjutnya, relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab ‚Risa<<lat al-

Mu’a<<wanah” dengan pendidikan karakter dapat terlihat lebih jelas jika 

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

tersebut merupakan nilai yang dapat membantu interaksi bersama orang lain 

secara lebih baik (learning to live together) yang mencakup hubungan dengan 

sesama (orang lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, 

lingkungan dan Tuhan. Hal ini sejalan dengan nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab ‚Risa<<lat al-Mu’a<<wanah” yang juga berusaha menanamkan nilai pendidikan 

akhlak terhadap Allah, diri sendiri dan orang lain. 

         Sebagaimana akhlak seseorang yang harus memiliki niat baik dalam 

melakukan sesuatu terutama sebagai peserta didik dalam mencari ilmu serta 

akhlak untuk selalu mawas diri sangat relevan dengan nilai religius dalam 

pendidikan karakter. Nilai religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Dengan memiliki sikap 

religius akan menjadikan peserta didik berhati-hati dalam melangkah, baik dalam 

hal ucapannya maupun perbuatannya, dia akan berusaha menjaga tindakannya 

dan merasa takut berbuat hal-hal yang dilarang karena merasa setiap gerak gerik 

yang dilakukan selalu ada yang mengawasinya. 
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         Demikian juga dengan nilai pendidikan akhlak tentang penggunaan waktu 

dengan baik. Nilai ini memiliki keterkaitan dengan nilai pendidikan karakter 

yakni disiplin dan tanggung jawab. Seorang peserta didik dituntut untuk mampu 

menyelesaikan tugasnya dengan baik, salah satu caranya dengan pandai 

mengelola waktu semaksimal mungkin. Dengan memiliki managemen waktu 

yang baik, peserta didik akan disiplin untuk memanfaatkan kesempatan dan akan 

bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

         Nilai pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab juga tertanam 

dalam nilai pendidikan akhlak berupa menjaga kebersihan diri secara lahir dan 

batin serta akhlak untuk selalu kontinu menjaga etika dalam melakukan kebiasaan 

sehari-hari. 

        Berawal dari menjaga kebersihan batin, seorang peserta didik harus 

mampu menghapus penyakit-penyakit yang bersarang dalam hatinya dengan 

menghindari sifat sombong, pamer, iri dan lain sebagainya. Setelah itu, 

membersihkan lahirnya dengan selalu menjaga kesucian dan kebersihan badan 

agar orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Hal ini pun akan berimbas 

pula dalam kebiasaan sehari-harinya, setelah suci lahir dan batinnya, dia harus 

mampu secara mandiri mengimplementasikan etika dalam kebiasaan sehari-hari. 

Berlanjut dengan nilai pendidikan akhlak yang lain yakni menelaah ilmu. 

Menelaah ilmu merupakan tugas utama bagi peserta didik untuk menunjang aspek 

kognitifnya. Hal itu bisa dilakukan dengan selalu mempelajari atau sering 
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membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat, buku-buku yang mendidik dan 

memberikan wawasan yang luas. Nilai pendidikan akhlak ini sangat relevan 

dengan nilai pendidikan karakter yang berupa gemar membaca dan rasa ingin 

tahu. Dengan memiliki kegemaran membaca, akan membantu peserta didik untuk 

mengembangkan pemikirannya. Dan dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

akan meningkatkan pemahamannya dalam merespon ilmu pengetahuan maupun 

konsep-konsep yang lain. 

        Selanjutnya akhlak terhadap orang lain. Dalam hal ini mencakup akhlak 

terhadap orang tua, akhlak bergaul dengan masyarakat, serta akhlak bernegara. 

Ketiga-tiganya terkandung nilai-nilai yang bernuansa kebersamaan (learning to 

live together). 

        Untuk akhlak terhadap orang tua, terkandung nilai karakter cinta damai 

dan bersahabat/komunikatif. Cinta damai merupakan sikap, perkataan dan 

tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. Sebagai seorang anak, hendaknya menjaga sikap, tindakan maupun 

perbuatannya agar tidak sampai melukai perasaan orang tua serta 

memprioritaskan mereka sehingga membuat mereka merasa senang akan 

keberadaan dirinya. Dan dengan memperlihatkan rasa senang berbicara dengan 

mereka, maka komunikasi akan terjalin secara harmonis. 

       Sementara mengenai akhlak bergaul dengan masyarakat, baik terhadap 

teman, orang terdekat, maupun orang yang lebih rendah, sangat relevan dengan 
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nilai-nilai toleransi, peduli sosial, jujur, dan demokratis. Karena dalam kitab telah 

banyak dituturkan akhlak-akhlak yang mengedepankan interaksi sosial yang 

bermanfaat untuk membina hubungan yang baik dengan masyarakat. 

         Sedangkan akhlak bernegara yang dimanifestasikan dengan amar ma‟ruf 

nahi munkar mempunyai keterkaitan dengan nilai karakter cinta tanah air. Karena 

sikap orang yang ber-amar ma‟ruf nahi munkar tidak akan membiarkan 

kemunkaran terjadi meskipun harta dan kedudukannya terancam bahaya. Dia 

akan selalu membela negara demi kemashlahatan bersama.  

         Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

‚Risa<<lat al-Mu’a<<wanah” terdapat relevansi dengan nilai pendidikan karakter. 

Sebab di dalamnya mengandung penanaman nilai-nilai karakter yang mencakup 

berbagai bidang kehidupan baik dalam kehidupan bersama (learning to live 

together), diri sendiri (learning to be) dan hubungan dengan Tuhan. Dengan nilai-

nilai tersebut, diharapkan setiap individu mampu melakukan perbaikan diri 

menuju ke arah pribadi yang berkarakter mulia, sehingga siap menghadapi 

kehidupan mendatang yang penuh dengan tantangan.  
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BAB V 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

      Dari rangkaian pembahasan dan beberapa uraian di atas, maka penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.    Konsep pendidikan akhlak dalam kitab “Risa<lat al-Mu’a<wanah” karya 

„Abdulla<h bin „Alwi < al-H}adda<d mencakup nilai pendidikan akhlak terhadap 

Allah yakni memiliki niat baik dan mura<qabah. Akhlak terhadap Rasulullah 

dengan selalu memuji dan bers}alawa<t. Akhlak terhadap diri sendiri yakni 

menggunakan waktu dengan baik, menelaah ilmu, menjaga kebersihan lahir 

batin, dan akhlak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Kemudian akhlak 

di lingkungan keluarga yakni beretika baik terhadap orang tua, akhlak di 

lingkungan sosial dengan beretika baik terhadap masyarakat, dan akhlak 

bernegara dengan melakukan amar ma‟ruf nahi munkar. Kesemuanya ini 

mengarah pada konsep tasawuf akhla<qi<, suatu konsep yang memadukan 

antara ilmu tasawuf dengan akhlak yang berusaha membina hubungan baik 

terhadap Allah SWT (h}abl min Allah), maupun terhadap diri sendiri dan 

orang lain (h}abl min al-na>s).  

2.    Relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Risa<lat al-Mu’a<wanah” 

dengan pendidikan karakter adalah keterkaitan dalam tujuan, tahapan, strategi 

serta nilai-nilai karakter. Tujuan yang relevan yakni pengembangan potensi 

peserta didik secara keseluruhan. Tahapannya meliputi pengetahuan tentang 
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sikap-sikap terpuji (knowing the good), merasakan kebaikan (feeling the 

good), dan melakukan perbuatan tersebut (acting the good). Strategi yang 

relevan yakni kedisiplinan, pembiasaan, internalisasi dan menciptakan 

suasana yang kondusif.  Sedangkan nilai-nilai karakter yang relevan meliputi 

nilai religius, disiplin, bertanggung jawab, gemar membaca, rasa ingin tahu, 

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

dan cinta tanah air.  

D. Saran 

1. Dalam pengimplementasian pendidikan karakter, pendidik diharapkan 

mampu melaksanakan tahapan karakter secara seimbang. Tidak hanya 

terbatas pada pengetahuan konsep dan teori saja, namun juga mampu 

menyentuh ranah emosi dan kebiasaan peserta didik. Karena al-H}adda<d 

dalam kitabnya telah menawarkan sidq al-Niat sebagai salah satu solusi 

dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah agar peserta didik 

mampu memahami, merasakan sekaligus merealisasikan niat dengan 

perilaku-perilaku yang terpuji sehingga menjadi suatu kebiasaan. 

2. Diharapkan kepada peserta didik untuk selalu menanamkan akhlak mulia 

dalam kehidupan sehari-hari dengan terlebih dahulu menekankan akhlak 

kepada Allah SWT. Karena akhlak tersebut menjadi tolok ukur dalam 

berakhlak kepada yang lain.  

 


