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ABSTRAK 
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Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo. 
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Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negri Ponorogo. 

Dosen Pembimbing: Muhammad Widda Djuhan, M.Ag., 

M.Si. 

Kata kunci: pembinaan, akhlak, ziarah kubur 

Berakhlak baik merupakan bekal mendasar yang 

harus dimiliki oleh setiap individu terkait dengan relasi 

sosial yang dibangunya dalam sebuah masyarakat, akhlak 

merupakan hiasan dan kesempurnaan pribadi seseorang. 

Semakin luhur akhlak seseorang, maka semakin mantap 

kebahagiaanya, demikian juga dengan masyarakat, semakin 

kompak anggota-anggotanya secara bersama-sama 

melaksanakan nilai-nilai akhlak yang mereka sepakati, maka 

semakin bahagia masyarakat itu. Seandainya manusia hidup 

sendirian, maka ia tidak memerlukan akhlak, tidak juga 

hukum dan peraturan. Seiring perkembangan zaman yang 

sangat pesat Kemrosotan akhlak ini tidak terjadi hanya pada 

orang dewasa saja, akan tetapi juga terjadi pada usia anak 

lebih-lebih pada usia remaja, tidak sedikit meninggalkan 

kewajiban terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan 

banyak pula yang malah melakukan apa yang telah Allah 

larang. Untuk membentengi santri-santrinya dari berbagai 



 
 

 
 

pengaruh yang kurang baik dari luar, maka Pondok 

Pesantren Asy-Syafi’iyyah Durisawo Ponorogo ini terus 

menerus membina akhlak mereka dengan berbagai cara, 

salah satunya dengan kegiatan ziarah kubur. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti: (1) Untuk 

mengetahui pelaksanaan pembinaan akhlak santri melalui 

kegiatan ziarah kubur Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo, (2) Untuk mengetahui kontribusi 

kegiatan ziarah kubur terhadap ketakwaan santri kepada 

Allah SWT di Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasu. Teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

paparan data, dan penyajian data. 

Adapun hasilnya adalah: (1) Kegiatan ziarah kubur 

merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh santri 

putra Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo, dengan bentuk pembinaan akhlak santri terutama 

ketakwaannya kepada Allah, yang terdiri dari pemberian 

keteladaan pengurus Pondok terhadap santri-santri yang 

lain, bertawasul, tahlilan, do’a dan mau’idzah yang 

diberikan oleh pengasuh terhadap santri-santrinya serta 

pemberian sanksi terhadap santri-santri yang melanggar. (2) 

Kegiatan ziarah kubur cukup memberikah kontribusi yang 

signifikan dalam meningkatkan akhlak santri terhadap Allah 

yang berupa takwa, yang di tandai dengan meningkatnya 



 
 

 
 

kesabaran para santri, bertambah semangatnya dalam  

menjalankan shalat wajib maupun sunah, meningkatnya 

kayakinan santri terhadap Allah, dan juga bertambahnya 

kesadaran untuk selalu berdo’a dan berharap kepada Allah. 

Yang mana hal-hal tersebut merupakan tanda-tanda orang 

yang bertakwa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah akhlak sudah sangat akrab ditengah 

kehidupan kita. Mungkin hampir semua orang 

mengetahui arti kata “akhlak” karena perkataan 

akhlak selalu dikaitkan dengan tingkah laku 

manusia. Kebutuhan manusia pada akhlak luhur 

sebagai keniscayaan dari kedudukan manusia 

sebagai makhluk sosial.1 Jika dikaitkan pada konteks 

kehidupan sosial, maka terdapat manusia yang 

berakhlak baik dan terdapat pula yang berakhlak 

buruk, bergantung pada baik dan buruknya perbuatan 

yang dilakukan oleh mereka. Berakhlak baik 

 
1 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), 13. 
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merupakan bekal mendasar yang harus dimiliki oleh 

setiap individu terkait dengan relasi sosial yang 

dibangunya dalam sebuah masyarakat. Tanpa bekal 

perilaku baik dari individu-individu, suatu 

masyarakat akan mengalami disharmoni ataupun 

anomali-anomali yang akan dijumpai dalam realita 

kahidupan komunitasnya. 

Nilai-nilai akhlak disamping merupakan 

hiasan dan kesempurnaan pribadi seseorang, nilai-

nilai itu juga diperlukan oleh masyarakat demi 

mencapai kesempurnaan masyarakat. Semakin luhur 

akhlak seseorang, maka semakin mantap 

kebahagiaanya, demikian juga dengan masyarakat, 

semakin kompak anggota-anggotanya secara 

bersama-sama melaksanakan nilai-nilai akhlak yang 

mereka sepakati, maka semakin bahagia masyarakat 

itu. Seandainya manusia hidup sendirian, maka ia 
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tidak memerlukan akhlak, tidak juga hukum dan 

peraturan. 

Akal manusia, kendati merupakan salah satu 

daya besar yang dianugerahkan Allah kepada 

manusia dan berpotensi mengantar manusia ke 

jenjang yang sangat tinggi dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tetapi akal juga dapat 

mengantar manusia terjerumus dalam kebinasaan. 

Sebaliknya, daya kalbu yang diasah, diasuh, dan 

dikembangkan oleh manusia dapat melahirkan 

dorongan untuk berpengetahuan. Selanjutnya, 

gabungan keduanya yaitu ilmu dan teknologi yang 

merupakan produkn akal, bersama iman dan akhlak 

hasil penggunaan daya kalbu, itulah yang dapat 

mengantar manusia pada kesempurnaan yang 

didambakan oleh kemanusiaanya. Sungguh orang-

orang berakal membutuhkan akhlak, sebagaimana 
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kebutuhan pepohonan pada air, demikian ungkap 

Sayyidina Ali.2  

Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini, 

tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap 

hidup dan perilakunya, baik ia sebagai manusia yang 

beragama, maupun sebagai makhluk individual dan 

sosial. Dampak negatif yang paling berbahaya 

terhadap kehidupan manusia atas kemajuan yang 

dialaminya, ditandai dengan adanya kecenderungan 

menganggap bahwa satu-satunya yang dapat 

membahagiakan hidupnya adalah nilai material, 

sehingga manusia terlampau mengejar materi, tanpa 

menghiraukan nilai-nilai sepiritual yang sebenarnya 

 
2 Quraish Shihab, Yang Hikang Dari Kita: Akhlak, (Tangerang: 

Lentera Hati), 23. 



5 
 

 
 

berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan 

akhlak manusia.3 

Setelah adanya arus globalisasi, nilai-nilai 

dan norma-norma yang berlaku  mulai bergeser. 

Akibat teknologi dan budaya asing, nilai-nilai dalam 

kehidupan kemasyarakatan, seperti nilai kerukunan 

dan gotong royong sudah mulai luntur. Apalagi 

dikota-kota besar, nilai-nilai semacam ini sudah 

sangat langka, dan kehidupan masyarakat cenderng 

bersikap individual. Suatu sikap atau perbuatan yang 

semula dipandang tabu, kini menjadi hal yang biasa.4 

Kemrosotan akhlak ini tidak terjadi hanya 

pada orang dewasa saja, akan tetapi juga terjadi pada 

usia anak lebih-lebih pada usia remaja, yang pada 

hakekatnya merekalah yang akan menjadi penerus 

 
3 Erwin Yudi Prahara. Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: Stain Po Press 2009), 185. 
4 M. Imam Pamungkas, Akhlak Untuk Pembangunan Karakter 

Muslim (Bandung: MARJA, 2012), 118.  
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bangsa, memberi contoh kepada generasi 

dibawahnya. Belakangan ini banyak mendengar 

keluhan orang tua, pendidik, serta orang-orang yang 

berkecimpung didalam dunia pendidikan agama dan 

sosial tentang kemrosotan akhlak anak didik. Banyak 

sekali orang-orang berbagai umur yang sering 

meninggalkan kewajiban terhadap apa yang 

diperintahkan oleh Allah dan banyak pula yang 

malah melakukan apa yang telah Allah larang. 

Dalam pencapaian akhlak mulia kita 

mengenal takwa sebagai aspek dari ajaran islam, 

takwa erat kaitanya dengan pengerjaan amal shalih 

dan perbuatan terpuji, takwa yang tidak disertai amal 

shalih dinilai sebagai takwa yang palsu bahkan 

dianggap sebagai kemunafikan. Takwa artinya 

menjalankan sesuatau yang telah diperintahkan oleh 
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Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang 

oleh Allah. 

Pada zaman sekarang ini ketakwaan 

seseorang menjadi permasalahan yang signifikan 

dimana pada zaman sekarang ini marak sekali 

dijumpai berbagai tindakan kriminal, seksual banyak 

terjadi dikalangan pelajar, baik sekolah menengah 

pertama maupun sekolah menengah atas, tawuran 

antar pelajar, minum-minuman keras dan masih 

banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan oleh semua orang khususnya kalangan 

usia remaja. 

Hal seperti ini tentunya menjadi keresahan 

tersendiri baik dari pihak orang tua, guru dan juga 

masyarakat. Sangat disayangkan ketika anak usia 

sekolah yang seharusnya memiliki moral, kualitas 

pendidikan dan akhlak yang baik yang mereka dapat 
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dari sekolah, masyarakat maupun lembaga lain harus 

dirusak oleh rendahnya ketakwaan yang ada dalam 

diri masing-masing. 

Keadaan pembinaan terasa diperlukan 

terutama pada saat ini dimana semakin banyak 

tantangan dan godaan sebagai dampak dari kemajuan 

dibidang iptek. Saat ini misalnya orang akan dengan 

mudah berkomunikasi dengan apapun yang ada 

didunia ini, yang baik atau yang buruk, karena ada 

alat telekomunikasi. Peristiwa yang baik atau yang 

buruk dengan mudah dapat dilihat melalui pesawat 

televisi, internet, faximile dan seterusnya. Film, 

buku-buku, tempat-tempat hiburan yang 

menyuguhkan adegan maksiat juga banyak. 

Demikian pula produk obat-obatan terlarang, 

minuman keras dan pola hidup materialistik dan 



9 
 

 
 

hedonistik semakin menggejala. Semua ini jelas 

membutuhkan pembinaan akhlak.5 

Tidak terkecuali santri-santri Pondok 

Pesantren Asy-Syafi’iyyah Durisawo Ponorogo, 

yang masih menempuh pendidikan formal tingkat 

SMP, SMA dan perkuliahan, karena pondok 

pesantren ini belum mempunyai lembaga pendidikan 

formal tingkat SMP dan SMA maupun perkuliahan 

sendiri, sehingga mereka menempuh pendidikan 

formal kebeberapa lembaga pendidikan yang ada di 

Kabupaten Ponorogo ini. Dengan demikian mereka 

dapat berteman dan berinteraksi dengan siapa saja 

maupun mengenal budaya-budaya luar. Sehigga 

besar kemungkinan dapat mempengaruhinya 

kehidupan mereka, baik pengaruh baik maupun 

pengaruh yang kurang baik. Untuk membentengi 

 
5 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2013),135. 
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santri-santrinya dari berbagai pengaruh yang kurang 

baik dari luar, maka Pondok Pesantren Asy-

Syafi’iyyah Durisawo Ponorogo ini terus menerus 

membina akhlak mereka dengan berbagai cara, 

selain pembekalan ilmu-ilmu agama melalui 

kegiatan madrasan diniyah, juga melalui kegiatan 

ekstrakurikuler seperti muhadlarah, ekstra qira’ah, 

shalawat barzanji, serta pembiasaan-pembiasaan 

yang dilakukan setiap hari seperti bersih-bersih 

lingkungan pondok, juga mengadakan kegiatan 

ziarah kubur yang dilakukan setiap hari jum’at 

setelah shalat subuh, dimana ziarah kubur ini 

diwajibkan bagi seluruh santri putra. Makam (kubur) 

yang di ziarahi adalah makam almarhum KH. Abu 

Dawud salah satu Mursyid Thariqah An-

Nahsabandiyyah yang kemasyhuranya tidak hanya di 

wilayah ponorogo saja, tetapi juga juga sampai ke 
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wilayah luar ponorogo beserta makam-makam 

dzuriyahnya. Selain itu juga ada beberapa makam 

beliau-beliau yang ikut merintis atau mendirikan 

perguruan tinggi IAIN Sunan Ampel Ponorogo yang 

kemudian menjadi STAIN Ponorogo dan saat ini 

telah berubah menjadi IAIN Ponorogo, seperti 

maqam KH Aboe Amar Jsamsoeddin, KH. Khozin 

Dawoedi dan KH Herry Aman. 

Melihat paparan di atas, penulis tertarik 

untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana 

upaya yang dilaukan Pondok Pesantren Asy-

Syafi’iyyah Durisawo Ponorogo untuk membina 

akhlak para santrinya dengan sebuah Skripsi yang 

berjudul “UPAYA  PEMBINAAN AKHLAK 

SANTTRI MELALUI KEGIATAN ZIARAH 

KUBUR (STUDI KASUS DI PONDOK 
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PESANTREN ASY-SYAFI’IYYAH DURISAWO 

PONOROGO)” 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berangkat dari pemaparan diatas maka 

penelitian ini difokuskan pada hubungan antara 

pembinaan melalui kegiatan ziarah kubur yang 

berimplikasi pada akhlak santri terutama 

ketaqwaanya kepada Allah SWT di Pondok 

Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

 

C. RUMUSAN MASLAH 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak 

santri melalui kegiatan ziarah kubur Pondok 

Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo? 

2. Bagaimana kontribusi kegiatan ziarah kubur 

terhadap ketakwaan santri kepada Allah SWT di 
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Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan 

akhlak santri melalui kegiatan ziarah kubur 

Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo 

2. Untuk mengetahui kontribusi kegiatan ziarah 

kubur terhadap ketakwaan santri kepada Allah 

SWT di Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo.  

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaaat dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi khazanah keilmuan dan dapat 

memberikan pemahaman tentang pembinaan 

akhlak santri melalui kegiatan ziarah kubur. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi 

a. Bagi Pondok Pesantren 

Sebagai bahan masukan dalam  aktifitas 

ziarah kubur para santri pondok pesantren 

As-syafi’iyah Durisawo. 

b. Bagi Kyai/Ustadz 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

perbandingan dan alternatif dari kegiatan 

ziarah kubur guna meningkatkan keimanan 

santri. 

c. Bagi Santri 
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Dengan adanya aktifitas ziarah kubur santri 

diharapkan semakin kuat imannya. 

d. Bagi masyarakat dan orang tua 

Agar lebih memperhatikan anaknya ketika 

berbaur dengan lingkungan sekitar, sehingga 

tidak terjerumus pada penyimpangan sosial 

e. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

menambah wawasan tentang pembinaan 

akhlak. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab satu berisi pendahuluan, bab ini berfungi 

sebagai gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran keseuluruhan penelitian, yakni meliputi 

latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua kajian teori dan atau telaah hasil 

penelitian terdahulu tentang  pengertian akhlak dan 

juga tentang ziarah kubur. Ladasan teori yakni 

mengemukakan pendapat para ahli tentang akhlak dan 

juga dalil-dalil tentang ziarah kubur  yang mendasari  

pemikiran dan penelitian. Dalam kerangka toeritik ini 

pembahasannya juga  meliputi: kajian tentang 

pembinaan akhlak dan manfaat ziarah kubu. 

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang 

membahas terkait dengan pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga 

tahapan-tahapan penelitian. 



17 
 

 
 

Bab empat berisi temuan penelitian. Bab ini 

mendeskripsikan tentang  gambaran umum Pondok 

Pesantren Asyafi'iyyahDurisawo Ponorogo yang  

meliputi data umum terdiri dari sejarah berdirinya 

Pondok Pesantren  Asyafi'iyyahDurisawo Ponorogo, 

letak geografisnya, struktur organisasi,  keadaan 

ustadzustadzah dan santri pondok, sarana dan 

prasarana, peraturan-peraturan, pembelajaran kitab 

kuning Pondok Pesantren Asyafi'iyyahDurisawo 

Ponorogo. Serta data khusus yang mendeskripsikan 

data tentang  pembinaan akhlak santri melalui 

kegiatan ziarah kubur.  

Bab lima berisi analisis data yang berfungsi 

menafsirkan dan  menjelaskan data hasil temuan 

dilapangan, yaitu: analisis data tentang upaya 

pembinaan akhlak santri melalui kegiatan ziarah kubur 

di pondok pesantren asyafi'iyyah durisawo ponorogo. 
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Bab enam berisi penutup, merupakan bab 

terakhir dari semua  rangkaian pembahasan dari bab 

satu sampai bab lima yaitu berisi kesimpulan  dan 

saran 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori Akhlak 

1. Pengertian  Akhlak 

Secara etimologis kata "akhlaq" adalah 

jamak dari kata "khuluqun”, artinya tindakan. 

Kata "khuluqun" sepadan dengan kata 

"khalqun", artinya kejadian dan kata "khaliqun", 

artinya pencipta dan kata "makhluqun", artinya 

yang diciptakan. Dengan demikian, rumusan 

terminoiogis dari akhlak merupakan hubungan 

erat antara Khaliq dengan makhluk serta antara 

makhluk dengan makhluk.6 Kata ini digunakan 

didalam Al-Quran ketika Allah menyatakan 

keagungan budi pekerti Nabi Muhammad Saw, 

 
6 Drs. Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak..., 13. 
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yaitu dalam firman-Nya: dan sesungguhnya 

kamu benar-benar berbudi pekerti (khuluq) 

yang agung. (Qs Al-Qalam: 4). 

Ada beberapa definisi tentang akhlak 

menurut para ahli, di antaranya: 

a. Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang denganya 

lahirlah macam-macam perbuatan baik atau 

buruk tanpa membutuhkan pemikiran atau 

pertimbangan.7 

b. Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-

nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam 

jiwa, yang dengan sorotan dan timbanganya 

seseorang dapat menilai perbuatanya baik 

 
7. Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf...., 3. 
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atau buruk, untuk kemudian memilih atau 

meninggalkanya.8 

c. Ibn Miskawaih, yang dikenal sebagai pakar 

bidang akhlak terkemuka' mengatakan 

bahwa akhlak adaiah sifat yang rertanam 

dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa  memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan.9 

d. Imam Al-Ghazali, dikenal sebagai hujjatul 

Islam (pembela Islam) karena 

kepiawaiannya dalam membela Islam dari 

berbagai paham yang dianggap 

menyesatkan. dengan agak lebih Iuas 

daripada Ibn Miskawaih, mengatakan 

bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

 
8 Dr. H. Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: Lembaga 

Pengkajian Dan Pengamalan, 2005), 2 
9 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2013), 2. 
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dalam jiwa yang menimbulkan macam-

macam perbuatan dengan gamblang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.10 

Definisi-definisi akhlak tersebut secara 

substansial tampak saling melengkapi, dan 

memiliki lima ciri penting dari akhlak, yaitu:11 

a. Akhlak adaIah perbuatan yang telah 

tertanam kuat dalam jiwa seseorang 

sehingga menjadi kepribadiannya; 

b. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini 

tidak berarti bahwa saat melakukan sesuatu 

perbuatan, yang bersangkutan dalam 

 
10 Mustofa, Akhlak Tasawuf,(Bandung: Pustaka Setia, 1997), 

12.  
11 Drs. Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak,14. 
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keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, 

atau gila. 

c. Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari 

dalam diri orang yang mengerjakannya, 

tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 

Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan 

keputusan yang bersangkutan; 

d. Akhlak adalah perbuatan yang diiakukan 

dengan sesungguhnya, bukan main-main 

atau bersandiwara; 

e. Sejalan dengar ciri yang keempat perbuatan 

akhlak (khususnya akhlak yang baik), 

akhIak adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan ikhlas semata-mata karerna Allah 
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Swt.. bukan karena ingin mendapatkan 

suatu pujian.12 

Berdasarkan pada bebrapa penjelasan 

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak 

adalah segala sesuatu yang telah tertanam kuat 

dalam diri seseorang, yang akan melahirkan 

perbuatan-perbuatan yang tanpa melalui 

pemikiran atau perenungan terlebih dahulu. 

2. Pengertian pembinaan akhlak 

Definisi pembinaan merupakan kata 

noun yakni proses, cara, perbuatan membina 

(Negara), pembaharuan, penyempurnaan, usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara 

 
12 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf...., 3. 
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efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik.13  

Pembinaan berasal dari kata bahasa 

arab “bana” yang berarti membina, membangun, 

mendirikan. Menurut kamus besar Indonesia, 

pembinaan adalah suatu usaha tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna 

dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang 

baik. Sedangkan menurut Maolani (2003, 

hlm.11) didefinisikan sebagai: Upaya 

pendidikan baik formal maupun nonformal yang 

dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah 

dan bertanggung jawab dalam rangka 

menumbuhkan, membimbing dan 

mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang 

seimbang, utuh dan selaras pengetahuan dan 

 
13 ww.artikata.com. Diakses pada tangggal 6 januari 2019, 

08:17 
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keterampilan sesuai dengan bakat serta 

kemampuan-kemampuannya sebagai bekal 

untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk 

menambah, meningkatkan dan mengembangkan 

dirinya, sesamanya maupun lingkungannya 

kearah tercapainya martabat, mutu dan 

kemampuan manusiawi yang optimal dan 

pribadi mandiri.14 

Pembinaan merupakan proses 

membina sebagai usaha tindakan dan kegiatan 

yan dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan 

merupakan suatu kegitan yang mempertahankan 

dan menyempurnakan apa yang telah ada. 

Melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang 

 
14 Syaepul Manan, Pembinaan Akhlak Mulia Melalui 

Keteladanan Dan Pembiasaan, Vol. 15 No. 1,  (Bandung: Journal Upi 

Edu, 2017), 52. 
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dilaksanakan secara rutin serta mengevaluasi 

kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang 

semakin baik.15 

Pembinaan akhlak merupakan 

tumpuhan perhatian utama dalam  islam. Hali ini 

dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi 

Muhammad SAW. yang utama adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia dalam 

salah satu hadisnya beliau menegaskan “aku di 

utus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan 

akhlak mulia”. 

Perhatian islam yang demikian 

terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat 

dari perhatrian islam terhadap pembinaan jiwa 

yang harus didahulukan daripada pembinaan 

 
15 Dini Ranjani, Model Pembinaan Akhlak Mulia Dalam 

Menjaga Dan Meningkatkan Disiplin Kebersihan Di Pondok Pesantren 

Al-Basyariyah Bandung, Vol. 1 No. 2 (Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2014),105. 
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fisik, karena dari jiwa yang baik inilah akan 

lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang pada 

tahap selanjutnya akan mempermudah 

menghasilkan lebaikan dan kebahagiaan pada 

seluruh kehidupan manusia, lahir dan batin.16 

Dari definisi-definisi diatas penunis 

menyimpulkan pembinaan akhlak mengandung 

pengertian suatu usaha untuk memberikan 

bantuan berupa bimbingan dan tuntunan tentang 

akhlak untuk memelihara, meningkatkan, serta 

mempertahankan supaya menjadi lebih baik. 

 

3. Ruang Lingkup Ajaran Akhlak 

islam mengajarkan ihsan/kebaikan dan 

berbuat yang terbaik kepada semua pihak 

bermula terhadap Tuhan sampai dengan 

 
16 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf...., 136.  
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terhadap makhluk-makhluk tak berakal 

sekalipun. Kehadiran Nabi Muhammad SAW 

membawa ajaran bertujuan utama mengajak 

manusia melakukan yang terbaik sesuai sabda 

beliau yang artinya “aku diutus tidak lain 

kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia”. 

Kenyataan menunjukkan bahwa beliau 

menyempurnakan berbagai bidang akhlak, 

bukan saja dalam interaksi manusia dengan 

sesama manusia, tetapi dengan semua pihak. 

Dari satu sisi, ini menunjukkan bahwa ajaran 

beliau adalah akhlak, dan kalu ajaran tersebut 

mencakup iman, islam (akidah dan syari’ah), 

maka itu berarti ajaran akhlak yang beliau 

sampaikan mencakup semua ajaran beliau, 

termasuk dalam akidah dan syari’ah.17 

 
17 Quraish Shihab, Yang Hikang Dari Kita: Akhlak...., 114. 
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a. Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah dapat 

diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 

makhluk. kepada Tuhan sebagai khalik. 

Meski Allah telah memberikan berbagai 

kenikmatan kepada manusia, bukanlah 

menjadi alasan Allah perlu dihormati. Bagi 

Allah. dihormati atau tidak, tidak akan 

mengurangi kemuliaan-Nya. Akan tetapi 

sebagai mahluk ciptaan-Nya. sudah 

sewajarnya manusia menunjukkan sikap 

akhlak yang pas kepada Allah.18 

Berakhlak kepada Allah pada 

prinsipnya berangkat dari kewajiban 

seorang hanmba untuk percaya dan beriman 

 
18 Drs. Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung:PT. Rosdakarya, 2006), 152 
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kepada Allah sebgai Tuhan. Berakhlak 

seperti itu artinya menampilkan peforma 

kedirian manusiasebagai hamba yang 

menghendaki komunikasi kepada Allah 

dengan sebaik-baiknya.19 

b. Akhlak terhadap sesama manusia 

Banyak sekali rincian yang 

dikemukakan Al-Quran berkaitan dengan 

perlakuan terhadap sesama manusia. 

Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya 

dalam bentuk larangan melakukan hal-hal 

negatif seperti membunuh, menyakiti badan, 

atau mengambil harta tanpa alasan yang 

benar, melainkan juga kepada menyakiti 

hati dengan jalan menceritakan aib 

 
19 Dr. H. Hamzah Tualeka, DKK, Akhlak Tasawuf, (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 108 
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seseorang di belakangnya, tidak peduli aib 

itu benar atau salah.20 

Di sisi lain Al-Qur’an menekankan 

bahwa setiap orang hendaknya didudukkan 

secara wajar. Tidak masuk rumah orang lain 

tanpa izin, jika bertemu saling 

mengucapkan salam, dan ucapan yang 

dikeluarkan adlah ucapan yang baik dan 

benar, jangan mengucilkan seseorang atau 

kelompok lain, tidak wajar pula 

berperasangka buruk tanpa alasanatau 

menceritakan keburukan seseorang dan 

menyapa dan memanggilnya dengan 

sebutan buruk.21 

c. Akhlak terhadap Lingkungan 

 
20 Drs. Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, 155. 
21 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf...., 129. 
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Yang dimaksud dengan Iingkungan 

di sini adalah segala sesuatu yang di sekitar 

manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuian, 

maupun benda-benda tak bernyawa. Pada 

dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Quran 

terhadap Iingkungan bersumber dari fungsi 

manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan 

menuntut adanya interaksi  manusia dengan 

sesamanya dan terhadap alam. Kekhalifahan 

mengandung arti pengayoman, 

pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap 

makhluk mencipai tujuan penciptanya. 

Dalam pandangan Islam, seseorang 

tidak dibenarkan mengambil buah matang, 

atau memetik bunga sebelum mekar, karena 

hal ini berarti tidak memberi kesempatan 

kepada makhluk untuk mencapai tujuan 
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penciptanya. ini berarti manusia dituntut 

untuk mampu menghormati proses-proses 

yang sedang berjalan, dan terhadap semua 

proses yang sedang terjadi. Yang demikian 

mengantarkan manusia bertanggung jawab, 

sehingga ia tidak melakukan pengrusakan, 

bahkan dengan kata lain. setiap pengrusakan 

terhadap lingkungan harus dinilai sebagai 

pengrusakan pada diri manusia  sendiri. 

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan 

benda-benda tak bernyawa semuanya 

diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi 

milik-Nya, serta semuanya mcmiliki 

ketergantungan kcpada-Nya. Keyakinan ini 

mcngantarkan seorang muslim untuk 

menyadari bahwa semuanya adalah "umat" 
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Tuhan yang harus diperlakukan secara 

wajar dan baik. 

Dari uraian di atas memperlihatkan 

bahwa akhlak Islam sangat komprehensif. 

menyeluruh dan mencakup berbagai 

makhluk yang diciptakan Tuhan. Hal yang 

demikian dilakukan karena secara 

fungsional, karena seluruh makhluk tersebut 

satu sama lain saling membutuhkan. Punah 

dan rusaknya salah satu bagian dari 

makhluk Tuhan akan berdampak negatif 

bagi makhluk Iainnya22 

d. Akhlak terhadap diri sendiri 

Sebagai makhluk ciptaan Allah 

diantara makhluk-makhluk yang lain, 

manusia harus mau memikirkan apa yang 

 
22 Drs. Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam...., 157. 
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ada di dalam dirinya sendiri, disamping 

harus memperhatikan makhluk-makhluk 

diluar dirinya, termasuk alam semesta. 

Terkait dengan rohani, batin atau jiwa, 

manusia harus berakhlak dan berbuat baik. 

Disini agama memberikan norma-norma 

sebagaimana prinsipnya yang telah di 

berikan oleh Al-Qur’an dan kemudian 

dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Doantara norma-norma itu adalah sebagai 

berikut: 

1) Menggunakan akalnya untuk berpikir 

dengan baik, merawatnya dan 

mengokohkanya dengan ilmu-ilmu 

berpikir yang benar, memberikan 

asupan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat, tidak boleh merusaknya 
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baik dengan bembiarkanya sia-sia 

maupun merusaknya dengan makanan 

dan minuman yang memabukkan. 

2) Menggunakan daya rasa hatinya dengan 

baik, merawat dan membersihkan 

intuisi dan mendengarkan suaranya, 

membersihkan hati dari penyakit-

penyakitnya, semisal takabbur 

(sombong), keras hati, dengki, 

berperasangka buruk baik kepada 

sesama manusia maupun kepada Allah 

SWT. Sebaliknya, seseorang harus 

menghiasinya dengan berbaik sangka, 

bersyukur, menerima kenyataan yang 

ada, berkehendak baik yang kuat, dan 

lain sebagainya. 
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3) Menggunakan daya nafsu (hawa dan 

syahwatnya) dengan proposional.  

Dalam hal memenuhi kebutuhan 

hidup, makan dan minum, maka manusia 

harus menggunakan adab-adab seperti 

memberikan yang halan dan baik, 

memenuhi kkeinginan atau kebutuhan 

makan-minum secara sedang, tidak 

berlebihan, sebab dapat membahayakan 

kesehatanya. 

Jasad juga harus diperlakukan 

dengan baik sebagaimana adanya telah 

dijelaskan oleh islam, misalnya dengan 

cara: memperhatikan kebersihan dan 

kesucian dalam dirinya, menghiasi badan 

secara sederhana, dan menikahkan diri atau 
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hidup bersuami istri kalau sudah memenuhi 

syarat dan rukunya.23 

4. Takwa sebagai bentuk akhlak terhadap Allah 

Hal yang menjadi pangkal atau titik 

tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan 

kesadaran bahwa “laa ilaaha illallah” tiada 

tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan yang 

bersih dari segala sifat kekurangan. Dialah yang 

maha sempurna. Dialah Allah adalah pencipta 

dan pemelihara alam ini. Hal tersebut perlu kita 

yakini dalam hati. Dialah yang memberi rahmat 

dan menurunkan azab kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya. Kepada-Nya manusia 

berhutang budi yang besar karna berkat rahmat 

dan rahim-Nya.dia telah menganugerahkan 

rahmat yang dibutuhkan manusia yang tidak 

 
23 Dr. H. Hamzah Tualeka, DKK, Akhlak Tasawuf...., 111. 
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terhitung jumlsnya, maka wajiblah manusia 

mematuhi-Nya berterimaksih atas permberian-

Nya. 

Manusia harus taat sebagai kewajiban 

dan akhlaknya kepada Allah,yang dimaksud taat 

disini adalah takwa yaitu melaksanakan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya. Dengan agar selalu berada pada garis dan 

jalan-Nya yang lurus.24 

Secara etimologis, terma takwa dan 

yang seakarnya tertera dan terulang sebanyak 

258 kali dalam Alquran, berasal dari akar waqā-

yaqī infintif (mashdar)-nya adalah wiqāyah 

yang berarti memelihara, menjaga, melindungi, 

hati-hati, menjahui sesuatu, dan takut adzab. 

Takwa dapat juga berarti al-khasyyah dan 

 
24 Heri Gunawan S.Pd.I M.Ag., Pendidikan Karakter Konsep 

Dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), 8 
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alkhauf yang berarti takut kepada adzab Allah, 

yang menimbulkan satu konsekuensi untuk 

melaksanakan semua perintah Allah dan 

menjahui larangan-Nya, sedangkan insan yang 

bertakwa dapat di identifikasi sebagai insan 

yang tetap taat kepada Allah dan berusaha 

meninggalkan kemaksiatan.25 

Untuk mengetahui siapakah manusia 

yang bertakwa, terlebih dahulu harus di ketahui 

karakteristiknya. Untuk itu, perlu suatu kajian 

atas ayat ayat Alquran yang berbicara tentang 

takwa. Setelah di teliti, maka dapatlah di 

temukan ayat ayat Alquran yang berbicara 

tentang orang-orang yang bertakwa, sebagai 

berikut: 

 
25 M. Ashaf Shaleh, Takwa Makna Dan Hikmahnya Dalam 

Alquran (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama), 1 
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a. Firman Allah dalam Alquran, surat al-

Baqarah 2-5: 

ِلَك اْلِكَتاُب ََل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي, الَِّذيَن  ذََٰ

ََلَة َوِمَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن,  يُ ْؤِمُنوَن ِِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّ

َوالَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك 

ْم َوِِبْْلِخرَِة ُهْم يُوِقنُ  وَن, أُولََِٰئَك َعَلىَٰ ُهًدى ِمْن َرِبِِه

 َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

Artinya: “Kitab (Alquran) ini tidak ada 

keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa,(yaitu) 

mereka yang beriman kepada 

yang ghaib, yang mendirikan 

shalat, dan menafkahkan 

sebahagian rezki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka. 

Dan mereka yang beriman 

kepada kitab (Alquran) yang 

telah diturunkan kepadamu dan 

Kitab-Kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta 

mereka yakin akan adanya 

(kehidupan) akhirat. Mereka 
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Itulah yang tetap mendapat 

petunjuk dari Tuhan mereka, dan 

merekalah orang-orang yang 

beruntung.” (QS.al-Baqarah 2-

5).26 

 

Menyimak ayat diatas dapat 

dipahami bahwa karakeristik manusia yang 

bertakwa, antara lain: 

1) Beriman kepada yang gaib, yaitu Allah, 

Malaikat, Hari Akhirat dan Takdir 

2) Mendirikan shalat 

3) Menafkahkan sebagian hartanya 

4) Beriman kepada kitab-kitab yang telaah 

diwahyukan 

5) Meyakini hari akhirat.27 

b. Firman Allah dalam Alquran, surat al-

Baqarah 177: 

 
26 al-Qur’an, 2:2; 2:5. 
27 M. Ashaf Shaleh, Takwa Makna dan Hikmahnya dalam 

Alquran…,63. 
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اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب لَْيَس اْلِبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل 

َولََِٰكنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َواْلَمََلِئَكِة 

َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِهنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلىَٰ ُحبِهِه َذِوي اْلُقْرََبَٰ 

ائِِلنَي َوِف  ِبيِل َوالسَّ َواْليَ َتاَمىَٰ َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَّ

ََلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا ا لرهِقَاِب َوأَقَاَم الصَّ

رَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِسۗ   اِبرِيَن ِف اْلَبْأَساِء َوالضَّ َعاَهُدواۖ  َوالصَّ

ُقونَ   أُولََِٰئَك الَِّذيَن َصَدُقواۖ  َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمت َّ

Artinya:  “Bukanlah menghadapkan 

wajahmu ke arah timur dan barat 

itu suatu kebajikan, akan tetapi 

Sesungguhnya kebajikan itu ialah 

beriman kepada Allah, hari 

Kemudian, malaikat-malaikat, 

kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, 

anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan 

orang-orang yang meminta-

minta; dan (memerdekakan) 
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hamba sahaya, mendirikan 

shalat, dan menunaikan zakat; 

dan orangorang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan 

orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan, penderitaan dan 

dalam peperangan. mereka Itulah 

orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka Itulah 

orang-orang yang bertakwa.” 

(QS. Al-Baqarah 2: 177)28 

 

Menghayati ayat-ayat tersebut, 

jelaslah bahwa ciri khas manusia yang 

bertakwa sebagai berikut, 

1) Beriman kepada Allah, hari kemudian, 

malaikat, Alquran dan kitab-kitab yang 

lain dan para nabi. 

2) Menafkahkan sebagai hartanya 

3) Memerdekakan hamba sahaya 

4) Mendirikan shalat 

5) Mengeluarkan zakat 

 
28 al-Qur’an, 2:177. 
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6) Menepati janji 

7) Besabar dalam kesempitan dan 

penderitaan dalam peperangan.29 

c. Firman Allah dalam Alquran surat Al-

Imran, : 15-17: 

ُقْل أَُؤنَ بِهُئُكْم ِِبَْْيٍ ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن ات ََّقْوا ِعْنَد َرِبِهِْم 

َجنَّاٌت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلَْْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج 

رٌَة َورِ  الَِّذيَن , ْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َبِصٌْي ِِبْلِعَبادِ ُمَطهَّ

 يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا ِإن ََّنا َآَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

اِدِقنَي َواْلَقانِِتنَي َواْلُمْنِفِقنَي , اِبرِيَن َوالصَّ الصَّ

 َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن ِِبْْلَْسَحارِ 

Artinya: “Katakanlah: "Inginkah aku 

kabarkan kepadamu apa yang 

lebih baik dari yang demikian 

 
29 M. Ashaf Shaleh, Takwa Makna dan Hikmahnya dalam 

Alquran....,65. 
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itu?". untuk orangorang yang 

bertakwa (kepada Allah), pada 

sisi Tuhan mereka ada surga 

yang mengalir dibawahnya 

sungaisungai; mereka kekal 

didalamnya. dan (mereka 

dikaruniai) isteri-isteri yang 

disucikan serta keridhaan Allah. 

dan Allah Maha melihat akan 

hamba-hamba-Nya. (yaitu) 

orang-orang yang berdoa: Ya 

Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami 

telah beriman, Maka ampunilah 

segala dosa Kami dan 

peliharalah Kami dari siksa 

neraka," (yaitu) orang-orang 

yang sabar, yang benar, yang 

tetap taat, yang menafkahkan 

hartanya (di jalan Allah), dan 

yang memohon ampun di waktu 

sahur.” (QS. Āli-Imrān [3]: 15-

17)30 

 

Mencermati ayat-ayat tersebut, 

dapatlah dipahami kriteria insan yang 

bertakwa, antara lain: 

1) Manusia yang berdo‟a 

2) Bersabar 

 
30 al-Qur’an, 3:15; 3;17. 
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3) Benar 

4) Tetap ta‟at kepada Allah 

5) Menafkahkan sebagian hartanya dijalan 

Allah 

6) Istigfar diwaktu sahur31 

d. Firman Allah dalam Alquran surat Ali-

Imran 133-135 

َماَواُت  َوَسارُِعوا ِإََل َمْغِفرٍَة ِمْن َربِهُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

ْت لِْلُمتَِّقنَي ) ( الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ِف ١٣٣َواْلْرُض أُِعدَّ

رَّاِء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس  رَّاِء َوالضَّ السَّ

بُّ اْلُمْحِسِننيَ  ( َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا ١٣٤ )َواَّللَُّ ُيُِ

فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اَّللََّ فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوِِبِْم 

 
31 M. Ashaf Shaleh, Takwa Makna dan Hikmahnya dalam 

Alquran..,65. 
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نُوَب ِإَل اَّللَُّ َوَلَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فَ َعُلوا  َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّ

 (١٣٥َوُهْم يَ ْعَلُموَن )

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada 

ampunan dari Tuhanmu dan 

kepada surga yang luasnya 

seluas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang-orang 

yang bertakwa, (yaitu) 

orangorang yang menafkahkan 

(hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang 

yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. 

Allah menyukai orangorang yang 

berbuat kebajikan. Dan (juga) 

orang-orang yang apabila 

mengerjakan perbuatan keji atau 

Menganiaya diri sendiri, mereka 

ingat akan Allah, lalu memohon 

ampun terhadap dosa-dosa 

mereka dan siapa lagi yang dapat 

mengampuni dosa selain dari 

pada Allah? dan mereka tidak 

meneruskan perbuatan kejinya 

itu, sedang mereka mengetahui.” 

(QS. „Āli „Imrān [3]: 133-135)32 

 

 
32 al-Qur’an, 3:133; 3:135. 
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Kajian terhadap ayat tersebut, 

memperlihatkan bahwa karakeristik 

manusia yang bertakwa, antara lain: 

1) Menafkahkan sebagian waktunya 

diwaktu lapang dan sempit 

2) Menahan amarahnya 

3) Memaafkan 

4) Apabila berbuat kejahatan, segera tobat 

5) Tidak meneruskan perbuatan kejinya, 

padahal mereka mengetahui 

6) Berbuat kebaikan kepada orang lain.33 

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat 

kita simpulkan dan kita pahami bahwa 

karakeristik orang-orang yang bertakwa 

sebagai berikut: 

a. Beriman 

 
33 M. Ashaf Shaleh, Takwa Makna dan Hikmahnya dalam 

Alquran....,66. 
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Kata iman yang seakar 

dengannya ditemukan sebanyank 877 

kali dalam Alquran. Dari segi 

morfologi, kata tersebut berkembang 

menjadi āmana, yu’minū, dan mu’mīn. 

Secara etimologi kata tersebut 

bermakna altashdiq al-ladzī ma’ahu 

aman (membenarkan yang disertai 

dengan rasa aman), dan secara 

terminologis iman adalah pembenaran 

dengan hati, pengakuan dengan lidah 

dan pengamalan dengan anggota 

badan.  

Al-Jurjani mendepskripsikan 

bahwa iman itu secara leksikal adalah 

membenarkan dengan hati, sedangkan 

menurut syara’ adalah “keyakinan 
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dalam hati dan pengakuan dengan 

lisan.” Jadi, barang siapa yang 

mengucapkan kalimat syahadat dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam, tapi 

tidak meyakini dalam hatinya adalah 

munafik. Barang siapa mengucapkan 

kalimat syahadat serta meyakininya 

dalam hati, tetapi tidak beramal adalah 

fasik. Dan barang siapa merusak 

syahadatnya, adalah kafir. 34 

b. Mendirikan shalat 

Arti shalat menurut bahasa 

‘Arab’ adalah doa. Menurut istilah 

syara’ ialah ibadah yang sudah 

dikenal, dimana dalam pelaksanaannya 

dimulai dengan takbir dan diakhiri 

 
34 M. Ashaf. Shaleh, Takwa Makna dan Hikmahnya dalam 

Alquran....,70. 
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dengan salam, dikerjakan untuk 

membuktikan pengabdian dan 

kerendahan diri kepada Allah. 

Mendirikan shalat ialah menunaikan 

shalat dengan teratur, dilengkapi 

syarat-syarat, rukun-rukun dan adab 

shalat, baik lahir maupun batin 

misalnya khusyu’, memperhatikan apa 

yang dibaca dan sebagainya. Jika 

diperhatikan perintah shalat dalam Al-

Quran, ditemukan bahwa perintah itu 

selalu dimulai dengan kata ‘aqimu’ 

(kecuali 2 ayat, atau bahkan cuma 1 

ayat). Kata ‘aqimu’ biasa 

diterjemahkan dengan ‘mendirikan’, 

meskipun sebenarnya terjemahan 

tersebut tidak tepat. Mufasir Al 
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Qurthuby dalam tafsirnya, ‘aqimu’ 

tidak diambil dari kata ‘qama’ yang 

berarti ‘berdiri’, tetapi kata itu 

berarti‘bersinambung’ dan ‘sempurna’. 

Sehingga perintah shalat berarti 

‘melaksanakannya dengan baik’, 

khusyu’ dan bersinambung sesuai 

dengan syarat rukun dan sunnahnya’. 

Shalat sarat dengan makna dan 

kebijaksanaan yang berhubungan 

dengan kegiatan sehari-hari dan 

kehidupan. Shalat diharapkan menjadi 

pengejawantahan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga menjadi pribadi 

yang baik dalam bermasyarakat, 

maupun dalam berorganisasi dan 

dalam perusahaan. Manfaat shalat 
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adalah menangkal berbagai bencana 

yang membuat hati dan jiwa yang 

tidak tenang.35 

c. Menafkahkan (menyedahkan) sebagian 

harta 

Shadaqah berasal dari bahasa 

arab yang di dalam bahasa Indonesia 

diartikan dengan sedekah yaitu suatu 

pemberian yang diberikan oleh 

seorang muslim kepada orang lain 

secara spontan dan sukarela tanpa 

dibatasi oleh ruang dan waktu dan 

jumlah tertentu Shadaqah juga berarti 

suatu pemberian yang diberikan oleh 

seseorang sebagai kebajikan yang 

 
35 Husnurrosyidah Nadhirin, Implementasi Konsep Pemaknaan 

Shalat Imam Al-Ghazali Dalam Membentuk Etika Auditor Untuk 

Mewujudkan Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Semarang, 

Volume 5, Nomor 2, (Kudus: Journal STAIN Kudus, 2017),351 
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mengharap ridha Allah SWT dan 

pahala semata. Shadaqah berasal dari 

kata shiddiq yang berarti benar. Makna 

shadaqah secara bahasa adalah 

membenarkan sesuatu. Shadaqah 

menurut bahasa adalah sesuatu yang 

diberikan dengan tujuan mendekatkan 

diri pada Allah swt. 

Menurut Soleman Soleh 

bershadaqah merupakan amalan yang 

terpuji, karena dengan bershodaqoh 

dapat membantu orang lain dari 

kesusahan dan akan mempererat antara 

yang lebih kayad engan orang yang 

miskin. Oleh karena itu perintah untuk 

bersedekah banyak tercantum dalam 

Al-Qur’an dan Hadits diantaranya 
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adalah Al-Qur’an surat al-Baqoroh 

ayat 262: 

Artinya: “orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di 

jalan Allah, kemudian 

mereka tidak mengiringi apa 

yang dinafkahkannya itu 

dengan menyebutnyebut 

pemberiannya dan dengan 

tidak menyakiti (perasaan 

penerima), mereka 

memperoleh pahala disisi 

Tuhan mereka. Tidak ada 

kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati”36 

 

shadaqoh sangat dianjurkan 

oleh agama dan merupakan amalah 

yang sangat dicintai oleh Allah dan 

Rasulullah dalam menolong sesama 

umat manusia 

 Dan juga Hadits Rasulullah 

Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari 

 
36 al-Qur’an, 2:262 
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Muslim dari Abi Hurairah, yang 

artinya: “Tujuh kelompok yang akan 

dilindungi oleh Allah, di hari yang 

tidak ada perlindungan kecuali 

perlindungan Allah, yaitu Imam yang 

adil, Pemuda yang selalu ibadah 

kepada Tuhannya, laki-laki yang 

hatinya terikat dengan Masjid, dua 

orang laki-laki yang saling mencintai 

karena Allah, baik ketika bersatu 

ataupun ketika berpisah, laki-laki yang 

dapat menghindar dari berbuat mesum 

ketika seorang perempuan cantik 

mengajaknya dan lakilaki tersebut 

berkata aku takut kepada Allah, laki-

laki yang hatinya tunduk kepada Allah 

dan selalu mengelurkan air mata ketika 
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ibadah, laki-laki yang bershadaqoh 

dengan shadaqohnya ia selalu 

menyembunyikannya, sehingga tangan 

kirinya tidak mengetahui apa yang 

diperbuat oleh tangan kanannya”37 

d. Sabar 

Kata sabar terambil dari 

bahasa Arab. Ia terdiri dari huruf-huruf 

Shad, ba, ra’. Maknanya berkisar pada 

tiga hal. Pertama, menahan. Kedua, 

ketinggian sesuatu. Ketiga, sejenis 

batu. Dari makna menahan, lahir 

makna konsisten/bertahan karna yang 

bertahan menahan sikap/pandanganya 

pada sesuatu tanpa perubahan. Yang 

 
37 Muhammad nafiq HR, Dampak Shadaqah Pada 

Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim 

Di Surabaya), Vol. 1 No. 3, (surabaya: E-Journal Unair, 2014), 209 
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ditahan dipenjara sampai mati 

namanya mashburah. Dari makna 

kedua, lahir kata shubr yang berarti 

puncak sesuatu, dan dari makna ketiga 

muncul kata ash-shubrahyakni batu 

yang kukuh lagi kasar atau potongan 

besi. 

Ketiga makna tersebut dapat 

berkait-kait. Seseorang yang sabar 

akan menahan diri. Untuk itu, ia 

memerlukan kekukuhan jiwa serta 

mental baja agar dapat mencapai 

ketinggian yang diharapkanya. 

Kesabaran adalah kekuatan 

memikul beban dan menghadapi 

kesulitan dengan berupaya 

menanggulanginya. Menerima 
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kesulitan tanpa upaya atau rela dengan 

penghinaan karna tak mampu 

membalas, bukanlah kesabaran. Itu 

adalah kelemahan. Seseorang sabar 

jika berhasil menahan diri dalam 

keadaan mampu untuk bertindak. 

Bahkan puncak kesabaran diraih ketika 

seseorang mampu menahan diri pada 

saat awal-awal datngnya ujian. 

Sabar adalah menahan 

kehendak nafsu dengan melakukan 

sesuatu atau meninggalkan demi 

mencapai yang baik atau lebih baik. 

Tentu saja dalam pandangan agama, 

yang dilakukan dan yang ditinggalkan 

itu adalah yang sejalan dengan 

tuntunan agama. 
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Sabar merupakan keniscayaan 

hidup. Paling tidak ditinjau dari dua 

sisi. Yang pertama hidup adalah ujian.  

Dia (Allah) yang menciptakan 

kematian dan kehidupan untuk 

menguji kamu siapakah diantara kamu 

yang lebih baik amalnya (QS. Al-

Mulk: 2). Kesabaran diperlukan dalam 

empersiapkan diridan menjalani ujuan. 

Kedua, konsekuensi hubungan 

orang beriman dengan Allah. 

Hubungan itu merupakan hubungan 

tmbal balik yang didasari oleh 

kepercayaan/keimanan. Allah 

membebani manusia kewajiban dan 

mengujinya karna Dia percaya bahwa 

manusia mampu, anak kecil atau orang 
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gila tidak dibebani-Nya. Manusia yang 

beriman pun percaya kepada-Nya 

sebagai Tuhan yang Mahakuasa dan 

Mahabijaksana, dalam perjalanan 

waktu, pasti ada gelombang yang 

dihadapi manusia karena begitulah 

hidup duniawi dan kesabaran 

menghadapinya merupakan syarat 

sukses keberhasilan yang puncaknya 

adalah masuk surga.38 

Keterangan diatas 

menyadarkan, bahwa manusia akan 

mendapat musibah sesuai dengan 

kadar agamanya. Musibah terberat 

diberikan kepada Nabi kemudian 

orang-orang yang shalih dan 

 
38 Quraish Shihab, Yang Hikang Dari Kita: Akhlak, 148. 
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seterusnya. Mereka itu dapat bersabar 

menghadapi musibah, karna mereka 

adalah orang-orang yang bertaqwa. 

e. Berdo’a kepada Allah 

Kata do’a berasal dari kata 

dasar dal, ‘ain dan wawu yang berarti 

kecenderungan kepada sesuatu pada 

diri kita melalui suara dan katakata. 

Sementara Ibrahim Anis mengartikan 

sebagai “menuntut sesuatu atau 

mengharapkan kebaikan.” Dari kata ini 

terbentuklah menjadi kata jadian 

(masdâr)  ad-du’au, yaitu yang 

mempunyai arti bermacam-macam. 

Bisa berarti do’a dalam konteks 

permohonan, memanggil, 

mengundang, meminta, menamakan, 
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mendatangkan, dan lain-lain. 

Perubahan arti ini disebabkan karena 

penempatannya dalam sebuah kalimat. 

Bila kata itu dikaitkan dengan Allah 

bisa berarti dengan do’a dan ibadah 

(hablum minallâh). Bila bersumber 

dari yang lebih tinggi kepada yang 

lebih rendah, maka berarti perintah. 

Sebaliknya bila dari yang lebih rendah 

kepada yang lebih tinggi, maka itulah 

yang dinamakan harapan atau 

permohonan. Sedangkan mengajak 

orang kepada kebaikan dan kebajikan 

(hablum minan-nâs) disebut dakwah. 

Orang yang berdakwah dan berdo’a 

disebut dâ’i. 
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 Sementara pengertian do’a 

secara leksikal adalah menyeru kepada 

Allah dan memohon bantuan dan 

pertolongan kepada-Nya. Sementara 

yang lainnya mendefenisikannya 

sebagai seruan, permintaan, 

permohonan, pertolongan dan ibadah 

kepada Allah swt. Agar terhindar dari 

mara bahaya dan mendapatkan 

manfaat. Dari pengertian ini dapat 

dipahami bahwa do’a adalah 

permintaan atau permohonan kepada 

Allah melalui ucapan lidah atau 

getaran hati dengan menyebut asmâ 

Allah yang baik, sebagai ibadah atau 

usaha memperhambakan diri kepada-

Nya. 
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manusia sebagai makhluk 

yang memiliki kelemahan dan 

kekurangan, tidak dapat 

menyelesaikan semua persoalan tanpa 

bantuan yang lain. Sebagai makhluk 

yang memiliki keyakinan bahwa ada 

yang lebih ampuh untuk dapat 

memberikan bantuan, itulah Tuhan, 

tentunya dia harus senantiasa 

membuka jalan untuk berkomunikasi 

yang intim dan intensif dengan Sang 

Maha Pencipta dalam bentuk 

permohonan (do’a), sekalipun hal itu 

tidak segera tercapai, tetapi 

komunikasi dengan do’a itu tetap 

memberikan nuansa yang optimis. 

Nabi menyebutkan dalam salah satu 
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hadisnya yang diriwayatkan oleh al-

Turmuzi, Ibn Majah dan Abu Daud, 

berasal dari alNu’man bin Basyar, 

bahwa do’a itu adalah ibadah yang 

mempunyai arti bahwa do’a bukan 

hanya semata-mata memohon 

bantuan/pertolongan Allah dalam 

rangka keluar dari problema yang 

dihadapi, akan tetapi dalam konteks ini 

sebagai sesuatu kebutuhan dalam 

rangkaian ibadah. Nurcholis Majid 

menyebutkan bahwa do’a dalam artian 

seruan kepada Allah itu merupakan 

titik sentral pertumbuhan kesadaran 

ketuhanan. Jadi nilai utama do’a itu 

tetap terjadinya komunikasi pribadi 

yang intim dan intensif dengan Allah, 
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dan ini sendiri merupakan suatu hal 

yang tidak terkira harganya bagi rasa 

bahagia dan aman sentosa. Paling tidak 

doa dapat memberikan ketenangan 

batin si pendoa karena dia telah hidup 

dalam harapan.39 

5. Macam-macam Pembinaan akhlak  

Beberapa ahli mengatakan bahwa 

akhlak adalah hasil  dari pendidikan, latihan, 

pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-

sungguh. Di antaranya adalah Ibnu 

Miswakawih, Ibn Sina, al-Ghazali dan  lain-lain 

termasuk kepada kelompok yang mengatakan 

bahwa akhlak adalah hasil usaha. Imam al-

Ghazali misalnya mengatakan sebagai berikut: 

“Seandainya akhlak itu tidak dapat menerima 

 
39 Mursalim, Doa Dalam Perspektif Al-Quran, Vol. 11 No. 1, 

(Samarinda: Journal IAIN Gorontalo, 2011), 67 
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perubahan, maka batalah fungsi wasiat, nasihat 

dan pendidikan dan tidak ada pula fungsinya 

hadis Nabi yang mengatakan "perbaikilah 

akhlak kamu sekalian". 

Dengan uraian tersebut di atas kita 

dapat mengatakan bahwa akhlak merupakan 

hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan 

sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi 

rohaniah yang terdapat dalam diri manusia. Jika 

program pendidikan dan pembinaan akhlak  itu 

dirancang dengan baik, sistematik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka 

akan menghasilkan anak-anak atau orang-orang 

yang baik akhlaknya.40 

Ada beberapa cara atau untuk membina 

akhlak, di antaranya adalah sebagai berikut: 

 
40 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia...., 134. 
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a. mau’idzah dan nasihat 

Mau’izhah (pelajar an) adalah 

bahasa arab yang berasal dari al-wa’zhu 

artinya memberi pelajaran akhlak terpuji 

serta memotivasi pelaksanaanya dan 

menjelaskan akhlak tercela serta mem 

peringatkanya atau meningkatkan kebaikan 

dengan apa-apa yang melembutkan hari. 

Adapun nasihat adalah kata yang 

terdiri dari huruf nun, shad dan ha yang 

ditempatkan untuk dua arti pertama, murni 

atau tetap, kedua berkumpul atau 

menambal. Jika dalam bahasa Arab 

dikatakan “Nasaha al syai” maksudnya 

benda itu asli atau murni. Oleh karna itu, 

kemungkinan nasihat berasal dari kata arti 

ini, karena orang yang menasihati itu pada 
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dasarnya sedang memurnikan orang yang 

dinasihati. 

Arti kedua, jika dikaitkan dengan 

“Nashaha al tsaub” maksudnya menjahit 

pakaian itu. Kemungkinan nasihat juga 

berasal dari arti ini, karenan orang yang 

menasihati itu pada dasarnya sedang 

menambal keburukan atau memperbaiki 

keadaan yang dinasihatinya. Sebagaimana 

tukang jahit menambal baju yang terbakar. 

Demikianlah mau’izhah dan 

nasihat berulang kali disebutkan dalam Al-

Qur’an dan As-Sunnah sambil menjelaskan 

bahwa kedua-duanya merupakan sarana 

terpenting dalam pembinaan akhlak, 

sedangkan Al-Qur’an sering menyuruh 

memberi peringatan. Ada beberapa cara 
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yang dapat dilakukan untuk menyampaikan 

mau’izhah ini, dian taranya: (1) secara 

langsung atau nasihat, (2) memberikann 

kisah-kisah yang berisikan mau’izhah, (3) 

membuat perumpamaan, (4) dengan 

dialog.41 

b. membiasakan akhlak terpuji 

Kembali dan takwa kepada Allah, 

mendirikan shalat, dan menjauhin jenis-

jenis syirik, semua ini dapat memelihara 

fitrah dan mendorong fitrah itu kepada 

kebaikan serta perbuatan mulia.   

Oleh karena itu, merupakan hal 

yang sangat penting untuk  berlatih dan 

membiasakan akhlak terpuji hingga menjadi 

adat kebiasaan seorang Muslim dengan 

 
41 Muhammad Rabbi muhammad Jauhari, keistimewaan Akhlak 

Islami (Bandung: Pustaka setia, 2006), 95 
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mudah.  Barangkali hal ini pula yang 

dipahami dari hadits Rasulullah SAW., 

"Kebaikan itu adat kebiasaan, sedangkan 

keburukan merupakan kekerasan hati. 

Barang siapa yang Allah menghendaki 

kebaikan melaluinya, Dia memberi 

pemahaman agama kepadanya." (H.R. Ibnu 

Majah) 

Islam menggunakan adat kebiasaan 

sebagai cara membina akhlak. Lalu, Islam 

mengubah setiap jenis kebaikan menjadi 

adat kebiasaan yang dilakukan diri dengan 

mudah tanpa bersusah-payah. Pada waktu 

yang sama, adat kebiasaan itu masuk tanpa 

menggunakan peralatan keras dalam 

pelaksanaannya. Akan tetapi, cukup dengan 

terus-menerus mengingat tujuan yang ingin 
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dicapai adat kebiasaan itu, dengan ikatan 

yang menghidupkan antara hati manusia 

dengan Allah SWT., yakni ikatan yang 

memancarkan cahaya terang dalam hati 

sehingga tak ada lagi kegelapan di 

dalamnya.42 

Berkenaan dengan ini iman Al-

Ghazali mengatakan bahwa kepribadian itu 

pada dasarnya dapat menerima segala usaha 

pembentukan melalui pembiasaan. Jika 

manusia membiasakan berbuat jahat maka 

ia akan menjadi orang jahat. Untuk ini Al-

Ghazali menganjurkan agar akhlak 

diajarkan, yaitu dengan cara melatih jiwa 

 
42 Muhammad Rabbi muhammad Jauhari, keistimewaan Akhlak 

Islami,...., 109. 
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kepada pekerjaan atau tingkah laku yang 

mulia.43 

c. teman yang baik 

Berteman mempunyai peranan 

penting dan menentukan dalam membentuk 

akhlak. Jika teman itu seorang yang saleh 

dan takwa,  mempunyai peranan dalam 

mewujudkan akhlak terpuji. Sebaliknya jika 

teman itu badung dan suka melanggar 

agama, ia mempunyai pengaruh 

menimbulkan akhlak tercela. 

Ketika teman itu tulus dan jujur 

dalam persahabatannya, peranannya dalam 

membentuk akhlak terpuji sangat berkesan 

dan sangat besar. Karena ia menjadi 

pemerhati tingkah serta perbuatan yang 

 
43 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf...., 141. 
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ditemaninya, kemudian akan mendorongnya  

kepada kebaikan dan menghentikan 

keburukan.44 

d. pahala dan sanksi 

Ini merupakan metode yang sangat 

efektif dalam pembinaan akhlak terpuji, 

yaitu bagi orang yang mengerjakan 

perbuatan baik, balasanya menurut 

kepatuhanya terhadap akhlak-akhlak terpuji 

itu. 

Oleh karena itu, kepada guru yang 

tekun, yang hendak menanamkan akhlak-

akhlak terpuji kepada anak-anak hendaklah 

menggunakan metode pahala yang bersifat 

materiel atau immateriel guna mencapai 

tujuan yang diinginkan. Sekali-kali guru itu 

 
44 Muhammad Rabbi muhammad Jauhari, keistimewaan Akhlak 

Islami...., 114. 
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memberi sanjungan kepada murid yang 

berakhlak terpuji, memberi uang atau 

memberi hadiah, atau sekali-kali 

mengangkat ia sebagai ketua kelas, agar 

mendorong semangat teman-temannya 

untuk berakhlak terpuji. Seperti inilah 

metode Islami. 

Jika metode pahala mempunyai 

peranan yang cukup berarti, metode sanksi 

pun mempunyai peranan pula. Pendidikan 

yang terlalu lembut umumnya tidak berhasil  

mengarahkan anak-anak mempunyai sifat 

istiqomah,  selalu bersih dan  mandiri. 

Bahkan, jika terlampau lembut akan sangat 

berbahaya,  karena menumbuhkan tabiat 

tidak mandiri. 
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Dalam hal ini, aspek jiwa seperti 

tubuh juga, yakni jika Anda memperlakukan 

tubuh terlalu lembut, Anda tak akan 

membebaninya dengan kerja keras karena 

takut letih atau sakit. Walhasil, tubuhitu tak 

akan kuat. Kemudian, jika Anda 

memperlakukan jiwa terlalu lembut, Anda 

tak akan membebaninya dengan sesuatu 

yang kurang menyenangkan. Walhasil, jiwa 

itu akan minder dan tidak istiqomah.  

Diantara tahapan sanksi adalah: (1) 

teguran, (2) diasingkan, (3) Pukulan, (4) 

Diancam.45 

e. Keteladanan 

Cara lain yang tidak kalah 

ampuhnya dari cara-cara diatas dalam hal 

 
45 Muhammad Rabbi muhammad Jauhari, keistimewaan Akhlak 

Islami...., 122 
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pembinaan akhlak ini adalah keteladanan. 

Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk 

dengan pelajaran, intruksi dan larangan, 

sebab tabi’at jiwa untuk menerima 

keutamaan itu tidak cukup dengan hanya 

seorang guru kerjakan ini dan jangan 

kerjakan itu.46 

Sesungguhnya Rasul SAW. 

merupakan teladan tertinggi, contoh yang 

baik, atau panutan yang baik pula bagi 

seorang Muslim. Keteladanan merupakan 

metode yang paling tepat dalam membina 

akhlak. Sungguh benar jika Aisyah r.a. 

menjawab kepada orang yang bertanya 

kepadanya, "Ya Urnmul Mukminin, 

ceritakan kepada saya tentang akhlak 

 
46 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf...., 141 



81 
 

 
 

Rasulullah SAW." Aisyah balik bertanya, 

"Tidakkah kamu membaca Al-Quran?" Aku 

(orang yang bertanya) menjawab, "Tentu 

saja." Aisyah berkata, "Sesungguhnya 

akhlak Nabiyullah SAW. adalah Al-Quran." 

(H.R. Muslim, kitab shalah al-musafirin, 

bab jami shalah al-lail, 1512, no. 746.) 

"Beliau SAW. adalah teladan 

manusia dimuka bumi ini. Mereka 

berpendapat Nabi SAW sendiri bagian dari 

manusia bahwa semua sifat keteladanan ini 

sudah tercermin dalam dirinya, maka 

mereka yakin terhadap prinsip-prinsip 

terpenting ini. Mereka melihat sifat-sifat itu 

dengan mata kepala sendiri, bukan dari 

buku, tetapi langsung melihat orangnya. 

Oleh karena itu, bangkitlah diri dan 
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semangat mereka kemudian berupaya 

mempelajari sifat-sifat tersebut dari Rasul 

SAW menurut kemampuan. Mereka tidak 

pesimis, tidak mundur dan tidak 

meninggalkan sifat-sifat tersebut. Sebab, 

mereka melihamya secara nyata 

dipraktikkan di muka bumiini, bukan 

sekadar angan' angan dan khayalan. 

Oleh karena itu, Rasulullah SAW. 

menjadi teladan terbesar bagi usia 

sepanjang sejarah. Beliau juga seorang guru 

dan panutan akhlak manusia yang lebih dulu 

ber buat sebelum berbicara, baik mengenai 

Al-Quran maupun As-Sunnah. 

Yang ingin saya tegaskan di sini 

bahwa keteladanan itu merupakan salah satu 

sarana pembinaan akhlak yang paling 
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manjur, sedangkan Rasul SAW adalah 

panutan seorang Muslim. 

• Panutan dalam rumah tangga dan 

mendidik anak-anaknya 

• Panutan dalam bekerja dan mencari 

rezekinya 

• Panutan dalam bermasyarakat dan 

dalam pergaulan dengan     yang 

lainnya 

• Panutan dalam apa-apa yang harus 

dikerjakan dan apa-apa yang     harus 

ditinggalkannya. 

Dengan menjadikan beliau sebagai 

panutan sepertiitu, niscaya akhlak dan 

situasi umat Islam menj adi baik.47 

 

 
47 Muhammad Rabbi muhammad Jauhari, keistimewaan Akhlak 

Islami....,126. 
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6. Keutamaan Akhlak 

Keutamaan memiliki akhlak atau 

karakter mulia dinyatakan oleh Rasulullah SAW 

dalam beberapa hadits berikut. 

a. Mukmin yang paling baik imanya adalah 

mukmin yang memiliki akhlak paling baik. 

ثَ َنا أَبُو َسَلَمَة َعْن َأِب ُهَريْ رََة  ِد ْبِن َعْمرٍو َحدَّ َعْن ُُمَمَّ

 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكَمُل قَالَ 

اْلُمْؤِمِننَي ِإميَاًًن َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم 

  لِِنَسائِِهْم ُخُلًقا

Artinya: Abu Kuraib menceritakan 

kepadaku, Abdah bin Sulaiman 

memberitahukan kepadaku dari 

Muhammad bin Amr, Abu Salamah 

memberitahukan kepadaku dari 

Abu Hurairah, ia berkata, 

"Rasulullah  SAW bersabda, 

'Seorang mukmin yang paling 

sempurna imannya adalah orang 



85 
 

 
 

yang paling baik budi pekertinya. 

(HR. At-Turmudzi)
48 

 

 

b. Orang yang paling baik akhlaknya berada 

dekat dengan rasulullah SAW pada hari 

kiamat. 

َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ ِمْن َأَحبِهُكْم 

ِإََلَّ َوأَقْ َرِبُكْم ِمّنِه ََمِْلًسا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخََلقًا 

َوأَبْ َعدَُكْم ِمّنِه ََمِْلًسا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِإنَّ أَبْ َغَضُكْم ِإََلَّ 

ُقوَن َواْلُمتَ َفْيِهُقوَن قَاُلوا ََي َرُسوَل اَّللَِّ  الث َّْرََثُروَن َواْلُمَتَشدِه

ُقوَن َفَما اْلُمتَ َفْيِهُقوَن قَاَل  َقْد َعِلْمَنا الث َّْرََثُروَن َواْلُمَتَشدِه

ُونَ    اْلُمَتَكِبِه

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, 

"Sesungguhnya orang yang paling 

aku cintai dan paling dekat 

tempat(nya) [kedudukan] dariku 

 
48 Al-Iman Abi Zakariya Yahya An-Nawawi, Riyadh As-

Shalihin, (Lebanon: Dar Al-Kutub As-Syifa’ 2015), 148. 
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pada hari kiamat (kelak) adalah 

orang yangpaling baik akhlak(nya) 

di antara kalian. Sesungguhnya 

orangyang paling aku benci dan 

paling jauh tempat(nya) 

[kedudukan] dariku pada hari 

kiamat (kelak) adalah tsartsarun 

(orang yang banyak bicara), 

mutasyaddiqun (orang yang 

berlebihan dan buruk serta 

mencela orang-orang), dan 

mutafaihiqun". Para sahabat 

bertanya, "Ya Rasulullah, kami 

teiah mengetahui orang yang 

banvak bicara dan orang yang 

berlama-lama bicara dengan 

orang-orang. (Namun) apa makna 

mutafaihiqun? Rasulullah SAW 

menjawab. "Orang-orang yang 

sombong''. 49 

 

c. Budi pekerti yang baik adalah kebajikan 

َواِس ْبِن ََسَْعاِن اْلْنَصارِىه قَالَ   َسأَْلُت َرُسْوَل هللِا عن الن َّ

صلى هللا عليه والسَلم َعِن اْلِبِه َواإِلْثِْ فَ َقاَل اَْلِبُّ ُحْسُن 

 
49 Al-Iman Abi Zakariya Yahya An-Nawawi, Riyadh As-

Shalihin, 148. 
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اْْلُُلِق َواإِلْْثُ َماَحاَك ِِف َصْدرَِك وََكَرْهَت َأْن َيطَِّلَع َعَلْيِه 

 )أخرجه مسلم(  النَّاسُ 

Artinya: Dari Nawas bin Sam’an Al 

Anshariy RA katanya:“Saya 

menanyakan kepada Rasulullah 

SAW tentang perbuatan baik dan 

dosa. Beliau menjawab : 

“Perbuatan baik itu ialah budi 

pekerti yang baik. Dan dosa ialah 

yang tidak menyenangkan dalam 

hati engkau, dan engkau tidak 

menyukai kalau dilihat oleh orang 

lain.” (HR. Muslim)
50  

 

 

d. Akhlak yang baik memiliki timbangan yang 

berat diakhirat 

ثَ َنا َعْمُرو ْبُن  ثَ َنا ُسْفَياُن َحدَّ ثَ َنا اْبُن َأِب ُعَمَر َحدَّ َحدَّ

ِديَناٍر َعْن اْبِن َأِب ُمَلْيَكَة َعْن يَ ْعَلى ْبِن َِمَْلٍك َعْن أُمِه 

ْرَداِء َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْرَداِء َعْن َأِب الدَّ الدَّ

 
50 Ibid..., 148. 
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ثْ َقُل ِف ِميزَاِن اْلُمْؤِمِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن قَاَل َما َشْيٌء أَ 

 ُخُلٍق َحَسٍن َوِإنَّ اَّللََّ لَيُ ْبِغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيءَ 

Artinya: Ibnu Abi Umar menceritakan 

kepada kami, Sufyan 

menceritakan kepada kami, dari 

Ibnu Abi Mulaikah, dari Ya'la bin 

Mamlak, dari Ummu Darda' 

bahwa Nabi SAW bersabda, 

"Tidak ada sesuatu pun yang 

lebih berat  dalam timbangan 

seorang mukmin pada hari 

Kiamat daripada budi pekerti 

yang baik. (Karena) 

sesungguhnya Allah sangat 

membenci orang yang kotor 

(perkataannya) lagi keji 

(perbuatannya)." (HR. At-

Tirmidzi dan HR. Ahmad)
51 

 

 

 
51 Ibid...,148. 
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B. Kajian Teori Ziarah Kubur 

1. Pengertian Ziarah Kubur 

Ziarah versi etimologi diartikan dengan 

berkunjung, mengunjungi.   sedangkan secara 

istilah ziarah, lebih umum didefinisikan dengan 

arti berkunjung ke pemakaman guna mendoakan 

orang yang telah meninggal dunia untuk 

mengharap berkah dari kemuliaan penghuni 

kubur jika ia adalah Nabi, Wali atau Ulama.52 

ziarah kubur adalah suatu kegiatan atau  

aktivitas mengunjungi makam dari orang islam 

yang telah meninggal   dunia, baik orang muslim 

biasa, orang shalih,ulama, para wali maupaun 

para Nabi. 

Di masa-masa awal kedatangan islam, 

Nabi SAW melarang sahabatnya melaksanakan 

 
52 Agus Abdul Qadir Ridwan, Gerbang Pesantreen (Kediri:PP. 

Lirboyo, 2009), 71 
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ziarah kubur khususnya kuburan keluarga 

mereka yang mati dalam kekafiran. Hal iti 

karena mengingat nilai-nilai keislaman belum 

begitu melekat kuat, sekaligus untuk menutup  

akses menuju takdzim atau rasa hormat kepada 

kemusyrikan di tengah  masyarakat yang baru 

memeluk islam. dan ketika tauhid telah mapan  

dihati para sahabat, maka kemudian ziarah 

kubur dilegalkan oleh Nabi SAW, asalkan 

keimanan mereka tetap terjaga. 

Seperti yang dikenal dalam catatan 

sejarah, kondisi masyarakat pra islam dalam 

keadaan yang memprihatinkan, baik etika 

kemasyarkatanya maupun keberagamaanya. 

Tidak mengherankan bahwa pada masa awal 
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dakwah islam, Rasulullah SAW melarang 

umatnya untuk melaksanakan ziarah.53 

para ulama' berpendapat ziarah kubur  

termasuk kebiasaan (pengadatan) Rosululloh 

Saw, dan para sahabat  dimasa hidup Rosululloh 

Saw mengajari bagamana cara berziarah kubur. 

Dan semua umat islam sepakat atas 

disunnatkannya ziarah kubur karena  untuk 

mengingat dan mengambil ibarat dan ziarah 

kubur selalu  diberlakukan disemua daerah dan 

kota.54 

Sedangkan berziarah kekubur 

Rosululloh SAW juga termsuk lebih  agungnya 

ibadah (pendekatan diri kepada Allah SWT). 

 
53 Ahmad Muntaha, Menjawab Vonis Bid’ah (Kediri: Pustaka 

Gerbang Lama, 2010), 66. 
54 M. Solehuddin Shofwan Bisri Musthafa, Jawaban Indah 

Aqidah Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah (Jombang: Darul Hikmah, 2009), 

105. 
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begitu juga  berpergian guna menziarahi 

Rosululloh Saw juga disunnatkan, begitu juga  

disunnatkan menziarahi kuburan para nabi, para 

wali, para syuhada'  karena ingin mendapat 

berkah dan mengambil pelajaran dan didalam  

kebaikan mereka terdapat kebaikan dan 

keberkahan dan pemberian yang di kehendaki 

Allah SWT,  maka didalam masalah berpergian 

ke kuburan mereka terdapat faedah  yang sangat 

banyak maka seyogyanya memperhatikan dan 

menetapi cara  dan tata kramanya berziarah dan 

jagan sampai meninggalkan berziarah  

kekuburan mereka karena alasan bid’ah.55 

2. Tujuan Ziarah Kubur 

Islam memberikan kesempatan kepada 

umatnya untuk ziarah kubur, agar dari kegiatan 

 
55 Ibid,.. 109. 
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ziarah kubur tumbuh kesadaran akan 

kesementaraan hidup didunia. Dengan ziarah 

diharapkan tumbuh instropeksi diri bahwa “saya 

juga akan mati seperti yang berada dalam kubur 

ini” atau bahwa “persiapanku menghadap-Nya 

sangat terasa masih kurang sebab masih banyak 

kemaksiatan yang saya lakukan” atau tumbuh 

rasa ingin meniru sifat-sifat yang diziarahi 

tentang rajinya beribadah, ilmunya yang tinggi, 

cara menasarufkan harta kekayaan sabarnya, 

tawadhu’nya, adilnya, tawakalnya, ulet dan 

gigihnya, syukurnya atas nikmat Allah yang 

telah diterimanya dan juga hal-hal positif lainya. 

Akhirnya, dengan kesadaran itu ia 

terbimbing kearah takwa dengan kemauan yang 

tulus untuk memperbaiki ibadahnya, menjauhi 

kemaksiatan, dan menghiasi akhlak-akhlaknya 
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dengan sifat yang terpuji. Oleh karena itu,umat 

islam yang berziarah kubur jangan sampai salah 

tujuan.56 

3. Dalil-Dalil Tentang Ziarah Kubur 

Diantara dalil-dalil Sya’i tentang 

disunahkannya ziarah adalah sebagaimana 

hadist-hadist berikut. 

َصَلي هللاُ  هللا ِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  الَ قَ  هِ يْ بِ اَ  نْ عَ ةَ دَ يْ رَ ب ُ  نِ ابْ  نِ عَ 

)أخرجه   اهَ وْ رُ زُ ف َ  رِ وْ ب ُ القُ  ةِ رَ َيَ زِ  نْ عَ  مْ كُ تُ ي ْ ْنََ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

 مسلم(

 
56 KH. Munawir Abdul Fattah, Tuntunan Praktis Ziarah Kubur 

Makam Walisongo Hingga Makam Rasul,, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2010), 33 
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 Artinya: Dari Ibnu Buraidah. Dari bapaknya, 

katanya Rosulullah saw. Bersabda: 

“dahulu aku melarang kamu 

menziarahi kubur, maka sekarang 

ziaralah” (HR.Muslim).57 

 ِانَّ َربََّك ََيْ ُمُرَك اَْن ََتْ ِتَى اَْهَل اْلَبِقْيِع َفْستَ ْغِفرُ 

Artinya: ”Allah memerintahkan supaya Nabi 

datang ke Baqi’, memohonkan ampun 

bagi para penghuninya.” 

(HR.Muslim)58 

Terkait pemahaman hadits ini, dalam 

disiplin ushul fiqh kita menganal nasikh 

mansukh. Sedangkan salah satu cara mengetahui 

 
57 Ma’mur Daud, Terjemahan Hadits”Shahih Muslim” 

(Jakarta:Bumirestu,2003),164. 
58 Ibid,.163. 
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suatu dalil merupakan nasikh (menyalin) dari 

dalil lain adalah redaksi sabda Nabi Muhammad 

SAW yang berpola “aku cegah kalian dari hal 

demikian, lalu lakukanlah.” Dengan demikian 

dari hadits ini bisa dimengerti bahwa Nabi 

Muhammad SAW memerintahkan umatnya 

untuk melaksanakan ziarah kubur yang 

sebelumnya telah dilarang oleh beliau.59 

هللا   لُ وْ سُ رَ  انَ كَ   الَ قَ  هِ يْ بِ أَ  نْ عَ  ةَ دَ يْ رَ ب ُ  نِ بْ  انَ مَ يْ لَ سُ  نْ عَ 

  رِ ابِ املقَ  ََل ا إِ وْ جُ رَ اخَ ذَ إِ  مْ هُ مُ لهِ عَ َصَلي هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ي ُ 

 لىَ عَ  مُ ََل السَّ  رٍ كْ بَ  ِبِ أَ  ةِ ايَ وَ  رِ ِف  لُ وْ قُ ي َ  مْ هُ لُ ائِ قَ  انَ كَ فَ 

 رِ َيَ الدهِ  لَ هْ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ ََل السَّ  ْْيٍ هَ زُ  ةِ ايَ وَ رِ  ِفِ وَ  رِ َيَ الدهِ  لِ هْ أَ 

 
59 Ahmad Muntaha, Menjawab Vonis Bid’ah...., 66. 
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  نَ وْ قُ حِ  َلَ هللا لَ  اءَ شَ  نْ  إِ إًنَّ وَ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ  نْيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ 

           ةَ يَ افِ العَ  مْ كُ لَ وَ ناَ هللا لَ  لُ أَ سْ أَ 

Artinya: “Dari Buraidah bin al-Khushaib RA, 

beliau berkata:  Nabi  SAW kaum 

muslimin jika berziarah ke pemakaman 

dalam riwayat Abu Bakar maka 

hendaklah seseorang mengucapkan 

salam “Assalamu ‘ala ahliddiyar”, 

dalam riwayat Zuhair “Assalmu 

alaikum ahladdiyar minal mu’minnin 

wal muslimin wa inna insyaAllahu 

lalaahiqun as’alullaha lana walakum 

al-‘aafiyata”. (HR. Imam Muslim)60 

 لُ وْ سُ رَ َعْن َعاِئَشَة أْنا قَاَلْت: قُ ْلُت َكْيَف أَُقوُل ََلُْم ََي 

ََلُم َعَلى هللا    نْيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ  رِ َيَ الدهِ  لَ هْ أَ قَاَل ُقوَل السَّ

 َويَ ْرَحُم هللا اْلُمْستَ ْقِدِمنَي ِمنَّا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن نيَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ 

 )أخرجه مسلم(    نَ وْ قُ حِ  َلَ لَ  ِبُكمْ  هللا  اءَ شَ  نْ إِ َوِإًنَّ 

 
60 Ma’mur Daud, Terjemahan Hadits”Shahih Muslim”,161. 
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Artinya: “Sesunguhnya Sayyidah Aisyah RA 

bertanya kepada  Nabi SAW,”apa yang 

harus dibaca ketika kami memohonkan 

ampunan bagi ahli kubur?” Nabi SAW 

menjawab: ucapkanlah, assalamu ala 

ahlddiyar minal mu’minin wal 

muslimin wa inna insyaAllahu 

lalaahiqun”. (salam sejahtera atas 

kalian semua wahai ahli kubur dari 

golongan mukminin dan muslimin, 

semoga Allah SWT melimpahkan 

rahmat-Nya bagi orang-orang yang 

mendahului dan orang-orang yang 

datang kemudian dari kami, dan 

insyaAllah kami akan menyusul kalian). 

(HR. Imam Muslim)61 

َا قَاَلْت َكاَن  هللُا َعَلْيِه   ىَّ هللا َصل  لُ وْ سُ رَ َعْن َعاِئَشَة َأْنَّ

َلتُ َها ِمْن   َوَسلَّمَ  هللا َصَلي هللُا َعَلْيِه   لُ وْ سُ رَ ُكلََّما َكاَن لَي ْ

ََلُم  َوَسلَّمَ  ََيْرُُج ِمْن آِخِر اللَّْيِل ِإََل اْلَبِقيِح فَ يَ ُقوُل السَّ

َعَلْيُكْم َداَر َقوٍم ُمْؤِمِننَي َوَأََتُكْم َماُتوَعُدوَن َغًدا 

 
61 Ma’mur Daud, Terjemahan Hadits”Shahih Muslim” 

(Jakarta:Bumirestu,2003),162. 
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ُلوَن َوِإًنَّ ِإْن َشاَء هللا ِبُكْم ََلِحُقوَن الَّلُهَم اْغِفْر   ُمَؤجُّ

 ِْلَْهِل بَِقيِح الَغْرَقِد )أخرجه مسلم(

Artinya: “Dari Sayyidah Aisyah R, beliau 

berkata:”sesunguhnya Nabi SAW 

dimalam gilirannya di akhir malam ke 

makam al-Baqi’, kemudian Nabi SAW 

mengucapkan,”Assalamu alaikum daro 

qoumin mu’minin wa ataakum ma 

tuu’aduun ghodan mu’ajjahun wa inna 

insyaAllah bikum lahikuun, Allahumma 

ighfir li ahli Baqi’ al Ghorqod”. 

(Salam sejahtera atas kalian semua 

wahai penghuni rumah kaum 

mukminin, esok hari akan datang apa 

yang dijanjikan kepada kalian, dan 

insyaAllah kami akan menyusul kalian, 

Ya Allah, berilah ampunan bagi ahli 

Baqi’ al-Ghorqod)”. (HR. Imam 

Muslim)62 

هللا  لُ وْ سُ رَ َعْن َعاِئَشَة أْنا قَاَلْت: قُ ْلُت َكْيَف أَُقوُل ََلُْم ََي 

ََلُم َعَلى   نيَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ  نْيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ  رِ َيَ الدهِ  لَ هْ أَ قَاَل ُقوَل السَّ

 
62 Ibid,.162. 
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هللا  اءَ شَ  نْ إِ َويَ ْرَحُم هللا اْلُمْستَ ْقِدِمنَي ِمنَّا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن َوِإًنَّ 

 )أخرجه مسلم(    نَ وْ قُ حِ  َلَ   ِبُكمْ 

Artinya: Sesunguhnya Sayyidah Aisyah RA 

bertanya kepada Nabi SAW,”apa 

yang harus dibaca ketika kami 

memohonkan ampunan bagi ahli 

kubur?” Nabi SAW menjawab: 

ucapkanlah, assalamu ala ahlddiyar 

minal mu’minin wal muslimin wa inna 

insyaAllahu lalaahiqun”. (salam 

sejahtera atas kalian semua wahai 

ahli kubur dari golongan mukminin 

dan muslimin, semoga Allah SWT 

melimpahkan rahmat-Nya bagi 

orang-orang yang mendahului dan 

orang-orang yang datang kemudian 

dari kami, dan insyaAllah kami akan 

menyusul kalian). (HR. Imam 

Muslim)63 

َا قَاَلْت َكاَن   هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ىَّ هللا َصل لُ وْ سُ رَ َعْن َعاِئَشَة َأْنَّ

َلتُ َها ِمْن  ََيْرُُج  هللا َصَلي هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  لُ وْ سُ رَ ُكلََّما َكاَن لَي ْ

ََلُم َعَلْيُكْم َداَر َقوٍم  ِمْن آِخِر اللَّْيِل ِإََل اْلَبِقيِح فَ يَ ُقوُل السَّ

 
63 Ibid.,162. 
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ُلوَن َوِإًنَّ ِإْن َشاَء هللا مُ  ْؤِمِننَي َوَأََتُكْم َماتُوَعُدوَن َغًدا ُمَؤجُّ

 ِبُكْم ََلِحُقوَن الَّلُهَم اْغِفْر ِْلَْهِل بَِقيِح الَغْرَقِد )أخرجه مسلم(

Artinya: Dari Sayyidah Aisyah R, beliau 

berkata:”sesunguhnya Nabi SAW 

dimalam gilirannya di akhir malam ke 

makam al-Baqi’, kemudian Nabi SAW 

mengucapkan,”Assalamu alaikum daro 

qoumin mu’minin wa ataakum ma 

tuu’aduun ghodan mu’ajjahun wa inna 

insyaAllah bikum lahikuun, Allahumma 

ighfir li ahli Baqi’ al Ghorqod”. 

(Salam sejahtera atas kalian semua 

wahai penghuni rumah kaum 

mukminin, esok hari akan datang apa 

yang dijanjikan kepada kalian, dan 

insyaAllah kami akan menyusul kalian, 

Ya Allah, berilah ampunan bagi ahli 

Baqi’ al-Ghorqod)”. (HR. Imam 

Muslim)64 

Hadits-hadits diatas menunjukan bahwa 

Nabi SAW telah mengajarkan  kepada kita 

bagaimana tatacara berziarah kubur yang benar. 

Disitu diterangkan cara mengucapkan salam 

 
64 Ma’mur Daud, Terjemahan Hadits, Shahih Muslim, 162. 
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kepada ahli kubur yang harus didahulukan, baru 

kemudian mendo’akan mereka. Dari hadits 

tersebut juga bisa dipahami bahwa orang yang 

telah mati masih bisa mendengarkan salam yang 

disampaikan oleh orang yang masih hidup dan 

mereka juga dapat memperoleh manfaat dari 

doa-do’a yang dipanjatkan. Tidak cukup hanya 

mengajarkan, Nabi Muhammad SAW juga 

langsung berziarah, yaitu ketika ke makam 

ibunya, sayyidah Aisyah RA, sayyidah fathimah 

berziarah ke makam sayyid hamzah seminggu 

sekali. 

Dari Zaid bin Aslam dari ‘Aisyah, ia 

berkata, Rasulullah bersabda “ketika seseorang 

menziarahi kubur saudaranya, kemudian duduk 

disampingnya, maka mayit tersebutmerasa 

senang dengannya dan menjawab salamnya, 
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sampai orang tersebut beranjak kembali dari 

kuburnya. 

Dari Muhammad bin Husain dari Bakar 

bin Muhammad dari Hasan Al-Qashab, ia 

berkata, setiap hari sabtu (pada waktu pagi) saya 

pergi bersama Muhammad bin Wasi’ menuju 

pemakaman, lalu kami berdiri disisi kuburan dan 

mengucapkan salam serta mendoakan mereka, 

setelah itu kami pulang. Suatu ketika saya 

bertanya, ‘bagaimana kalau kebiasaan seperti ini 

kita ubah pada hari senin saja?” Muhammad bin 

Wasi’ lantas menjawab “telah sampai kabar 

kepadaku bahwa mayat mengetahui ziarah 

orang-orang hidup pada hari jum’at, begitu pula 
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satu hari sebelumnya dan satu hari 

setelahnya”.65 

4.  Adab ziarah kubur 

a. Berwudhu 

b. Memberikan salam 

c. Sopan santun, seakan yang dikunjungi 

masih hidup 

d. Tidak seenaknya melangkahi nisan orang 

lain 

e. Menghadap wajah almarhum/almarhumah 

f. Membaca tahlil, berzikir atau membaca Al-

Qur’an 

g. Berdo’a 

h. Menghadap kiblat ketika berdo’a 

 
65 Ibnu Qayyum Al-Jauziyyah, Alam Roh (Surakarta: Insan 

Kamil, 2014), 14 
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i. Hadiahkan semua yang dibaca kepada yang 

dikunjungi 

j. Mendoakan almarhum/almarhumah 

k. Bertawasul, bukan meminta yang 

meninggal66 

 
66 KH. Munawir Abdul Fattah, Tuntunan Praktis Ziarah Kubur 

Makam Walisongo Hingga Makam Rasul..., 43. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jika ditinjau dari segi rujukan primernya, 

maka penelitan ini adalah penelitian lapangan. yang 

bermaksud untuk mengetahui data responden secara 

langsung dari lapangan, yakni suatu penelitian yang 

bertujuan studi mengenai suatu kegiatan sosial 

‘keagamaan dengan sedemikianr upa sehingga 

menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan 

baik mengenai kegiatan tersebut. 

Pendekatan penelitian ini menerapkan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus yaitu dengan menyajikan gambaran tentang 

situasi atau perilaku sosial secara rinci dan akurat 

mengenai salah satu strategi Pondok Pesantren Asy-
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Sysfi’iyah Durisawo dalam pembinaan akhlak, 

kegiatan yang dilakukan, serta faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebaagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualit v   atif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi.67 

Studi kasus adalah penelitian yang meneliti 

fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh 

pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan 

 
67 Sugioni, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 9 
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berbagai sumber data sebagai upaya untuk mencapai 

validitas dan reliabilitas penelitian.68 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian 

kualitatif mutlak diperlukan karena instrument dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrumwnt, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melaukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data, dan membuat mkesimpulan 

atas temuanya.69 Hal ini dikarenakan agar dapat 

lebih dalam memahami latar penelitian dan konteks 

penelitian. Sedangkan instrumen-instrumen data 

 
68 Imam Gunawan, metode penelitian kualitatif teori dan 

praktik, (Jakarta: Bumi aksara, 2015), 121 
69 Sugioni, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan 

R&D,...222 
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hanya bersifat sebagai pendukung saja dan peran 

peneliti dalam hal ini adalah pengamat penuh. 

Untuk melaksanakan penelitian ini peneliti 

mengajukan surat izin penelitian sebagai salah satu 

persyaratan. Dengan mengajukan surat perizinan, 

penelitian dilakukan secara formal dengan 

menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus 

kepada pihak Pondok Pesantren, dalam hal ini 

pengasuh Pondok Pesantren yang berwenang dalam 

mengambil keputusan atas proses perizinan 

penelitian tersebut. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneltian in dilakukan di Pondok Pesantren 

Asy-Syafi’iyah Durisawo, Ponorogo. Peneliti 

memilih lokasi ini dikarenakan tedapat masalah yang 
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sesuai dengan masalah yang diangkat sebagai judul 

oleh peneliti. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun 

sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri 

dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan 

tindakan, serta sumber data tambahan yang berupa 

dokumen-dokumen. Sumber dan jenis data terdiri 

dari data dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan 

statistik.  

Sehingga beberapa sumber data yang 

dimanfaatkan dalam penelitian di Pondok Pesantren 

Asy-Syafi’iyah Durisawo ini meliputi: 

1. Sumber data utama (primer) 
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Data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli. Dalam penelitan ini peneliti 

menggunakan metode wawancara dan observasi. 

Salah satu sumber utama dalam penelitian ini 

adalah pengasuh pondok pesantren (melalui 

wawancara), pengurus pondok pesantren 

(melalui wawancara) dan santri Pondok 

Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo (melalui 

wawancara dan observasi). 

2. Sumber data tambahan (sekunder) 

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dari dokumen-dokumen grafis 

(tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto, rekaman 

video, benda-benda dan lain-lain yang dapat 

memperkaya data primer. Adapun data primer 
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dari penelitian ini berasal dari dukumen Pondok 

Pesantren Asyafi’iyah Durisawo Ponorogo.70 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Observasi 

Sebagai metode ilmish, observsdi biasa diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis 

atas fenomena-fenomena yang diteliti. Ada tiga 

jenis teknik observasi diantaranya 

 
70  Dr. Etta Mamang sangadji M.Si., dan Dr. Sopiah MM., 

S.Pd., metodologi penelitian-pendekatan praktis dalam penelitian, 

(yogyakarta: C.V Andi Offset,2010), 171 
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a. Teknik observasi partisipatif. Dalam 

observasi ini, peneliti terlibat dalam 

kegiatan sehari-hari yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan 

oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya. 

b. Observasi terus terang atau tersamar. Dalam 

hal ini, peneliti dalam melakukan 

pengumplan data menyatakan terus terang 

kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu 

saat peneliti juga tidak terus terang atau 

tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari kalau suatu data yang dicari 

merupakan data yang masih disembunyikan. 
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c. Observasi tak terstruktur. adalah observasi 

yang tidak dipersiapkan secara 

sistematistentang apa yang akan 

diobservasi. Hal ini dilakukan karna peneliti 

tidak tahu secara pasti tentang apa yang 

akan diamati. Dalam melakukan 

pengamatan peneliti tidak menggunakan 

instrumen yang telah baku, tetapi berupa 

rambu-rambu pengamatan.71 

2. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan sebuah 

percakapan antara dua orang atau lebih, yang 

pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada 

sujek atau sekelompoksubjek penelitian untuk 

dijawab. Macam-macam wawancara: 

wawancara terstruktur, wawancara 

 
71 Sugioni, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D,..., 

228 
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semiterstruktur, dan wawancara tidak 

terstruktur. 

a. wawancara terstruktur 

wanwancara tersruktur digunakan 

digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau peneliti data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apa yang akan diperoleh. 

b. Wawancara semiterstruktur 

Dalam pelaksanaanya lebih bebeas 

bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana fihak yang 

diajak wawancara dimintai pendapat dan 

ide-idenya. 

c. Wawancara tak terstruktur. 
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Adalah wawancara yang bebas 

dimana tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. 

Dalam penelitian ini ada beberapa 

orang yang akan dijadikan informan, 

diantaranya: pengasuh pondok, lurah 

pondok dan juga koordinasi bagian 

pendidikan serta santri pondok pesantren 

Asy-Syafi’iyah durisawo Ponorogo. 72 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata 

dokumen yang berarti barang-barang tertulis. 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data 

berdasarkan catatan atau metode pengumpulan 

 
72 Sugioni, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

..233 
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data tentang hal-hal atau variabel berupa tulisan 

atau catatan. Dibanding dengan metode lain, 

maka metode ini lebih sederhana, maksudnya 

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih 

tetap, belum berubah. Dengan metode 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup 

tetapi benda mati.73 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih yang penting dan mana yang akan 

 
73 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), 274. 
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dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.74 Miles dan Huberman mengemukakan tiga 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis 

data penelitian kualitatif yaitu: 

1. Data reduksi (Reduksi Data), data yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya    cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti 

dan rinci. Reduksi   data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal   yang penting, dicari tema dan polanya. 

2. DisplayDisplay (penyajian data), dalam 

penelitian kualitatif penyajian bisa   dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering 

digukakan untuk  penyajian data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

 
74 Sugioni, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D...., 

244. 
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bersifat  naratif dengan display data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa  yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah  dipahami. 

3. Conclusion drawing (penarikan 

kesimpulan/verifikas)i. Tahap penarikan 

kesimpulan atau verivikasi adalah suatu tahap 

lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik 

kesimpulan dari temuan data. Ini adalah 

interpretasi peneliti atau .semua wawancara atau 

sebuah dokumen.75 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan temuan merupakan konsep 

penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi 

 
75 Sugioni, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D...., 

247. 
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positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan 

pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. 

Berikut adalah macam-macam teknik 

pengecekan keabsahan temuan:76 

1. Perpanjangan keikutsertaan, dimaksudkan untuk 

membangun kepercayaan para subjek terhadap 

peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti 

sendiri.  Jadi bukan hanya menerapkan teknik 

yang menjaminuntuk mengatasinya. Selain itu, 

kepercayaan subjek dan kepercayaan diri pada 

peneliti merupakan proses pengembangan yang 

berlangsung setiap hari dan merupakan alat 

untuk mencegah usaha coba-coba dari pihak 

subjek. 

2. Ketekunan/keajegan pengamatan, berarti 

mencari secara konsisten interpretasi dengan 

 
76 Lexy.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Roesdakarya, 2014), 326 
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berbagai cara dalam kaitan dengan proses 

analisis yang konstan atau tentatif. Mencari 

suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. 

Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa 

yang tidak dapat. 

3. Triangulsi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan adalah 

pemeriksaan melalui sumber lainya. 

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, teknik ini 

dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. 

5. Analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak 
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sesuai dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan 

dugunakan sebagai bahan pembanding. 

6. Mengadakan membercheck. Adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi peneliti. Tujuanya adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Menurut Bodgan dan Taylor bahwa 

disain penelitian kualitatif  dilakukan sebelum 

ke lapangan, yakni dimana peneliti 

mempersiapkan diri  sebelum terjun ke 

lapangan. Desain penelitiannya bersifat 
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fleksibel,  termasuk ketika terjun ke lapangan. 

Sekalipun peneliti memakai  metedologi 

tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan tetap 

dapat berubah  pada waktu penelitian sudah 

dilakukan. 

Tahap ini meliputi: menyusun 

rancangan, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Lapangan 

Pada tahap ini peneliti harus 

mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan 

fisik, berpenampilan rapi dan sopan saat 

melakukan penelitian. Ketika memasuki 

lapangan, hendaknya peneliti berbaur mejadi 
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satu dan menjaga keakraban dengan subyek agar 

tidak ada dinding pemisah antara keduanya. 

Selain itu peneliti juga harus berbahasa yang 

baik dan jelas agar dalam mencari informasi 

subyek mudah menjawabnya. Sambil berperan 

serta, peneliti juga mencatat data yang 

diperlukan. 

Tahap lapangan dibagi menjadi tiga 

bagian diantaranya 

a. Memahami latar penelitian dan perssiapan 

diri 

1) Pembatasan latar dan peneliti 

2) Penampilan 

3) Pengenalan hubungan peneliti 

dilapangan 

4) Jumlah waktu studi 

b. Memasuki lapangan  
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1) Keakraban hubungan 

2) Mempelajari bahasa 

3) Peranan peneliti 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

1) Pengarahan batas studi 

2) Mencatat data 

3) Petunjuk cara mengingat data 

4) Kejenuhan , keletihan dan istirahat 

5) Meneliti suatu latar yang didalamnya 

tempat pertentangan 

6) Analisis dilapangan 

3. Tahap analisis data 

a. Konsep dasar analisis data 

Konsep dasar dalam hal ini akan 

mempersoalkan pengertian, waktu 

pelaksanaan, maksud dan tujuan serta  

kedudukan analisis data 
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b. Menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis 

c. Menganalisis berdasarkan hipotesis 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian  

Penulisan laporan hasil penelitain tidak terlepas 

dari keseluruhan tahapan  kegiatan dan unsur-

unsur peelitian. Kemampuan melaporkan hasil  

rupakan suatu tuntunan mutlak bagi peneliti. 

Dalam hal ini  peneliti hendaknya tetap 

berpegang teguh pada etika penelitian, sehingga  

ia membuat laporan apa adanya, obyektif, 

walaupun dalam banyak hal ia  akan mengalami 

kesulitan.77 

 

 

 

 

 
77 Ibid,...127 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis Pondok Pesantren As-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

Letak geografis adalah tempat dimana 

Pondok Pesantren As-Syafi’iyyah Durisawo 

Ponorogo berada dan sekaligus 

menyelenggarakan kegiatan sebagai lembaga 

pendidikan juga sebagai wadah dalam proses 

belajar mengajar. Pesantren ini terletak di dusun 

Durisawo, kelurahan Nologaten, kecamatan 

Ponorogo, kabupaten Ponorogo tepatnya di Jl. 

Lawu Gg. IV No. 35 Durisawo, Nologaten, 

Ponorogo yang dari sebelah utara berbatasan 

dengan kelurahan Cokromenggalan, sebelah 

selatan berbatasan dengan kelurahan Nologaten 
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dari pusat kota Ponorogo berjarak + -1 km ke 

arah timur laut, sebelah barat berbatasan dengan 

dusun Jarakan kelurahan Banyudono, dan 

sebelah timur berbatasan dengan dusun Krajen 

kelurahan Cokromenggalan. Dan pondok 

pesantren As-Syafi’iyyah ini termasuk 

mempunyai letak yang strategis yaitu dalam 

wilayah kota dan dekat dengan berbagai 

lembaga pendidikan, sehingga memudahkan 

santrinya menjangkau sekolah-sekolahnya 

masing-masing. 

Untuk lebih detailnya, tidak ada 

salahnya jika dibuat skema seperti dibawah ini: 

Sebelah utara   :Kelurahan 

Cokromenggalan 

Sebelah selatan  :Kelurahan Nologaten 

dan dari pusat 
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Ponorogo berjarak +- 1 

km ke arah timur laut 

Sebelah barat        :Dusun Jarakan 

kelurahan Banyudono 

Sebelah timur        :Dusun Krajen 

kelurahan 

Cokromenggalan.78 

2. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren 

Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

Daerah Durisawo dulunya adalah 

sebidang tanah yang diberikan sebagai hadiah 

dari Adipati Ponorogo kepada Abdul Wahab. 

Secara maknawi daerah ini diberi nama 

Durisawo yang berasal dari kata Daarun dan 

Tsawab yang artinya rumah yang penuh pahala 

atau tempatnya pahala. Disana didirikan masjid 

 
78Lihat pada Transkrip Observasi dalam lampiran penelitian ini. 

Nomor. 01/O/10-III/2019 
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sebagai pusat ibadah.Masjid Durisawo terus 

berkembang baik dari segi ritual ibadah maupun 

pendidikan keagamaannya.Secara fisik terbukti 

sampai sekarang dengan adanya pohon sawo 

yang berjumlah 8 pohon tetapi saat ini pohon 

tersebut tinggal 7 karena sebuah pohon tumbang 

saat hujan dan angin kencang.Sehingga pondok 

pesantren terasa semakin sejuk dengan adanya 

pohon sawo disekitar pondok. 

Setelah K.H. Abu Dawud membangun 

asrama di depan masjid sekitar tahun 1924 M 

sebagai tempat tinggal santri dari Ponorogo 

maupun dari luar Ponorogo yang ingin menimba 

ilmu di masjid Durisawo. Saat itu pendidikan 

yang berpusat di masjid Durisawo begitu 

kompleks, terdiri dari unit kegiatan, yaitu: 

a. Pondok pesantren 
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b. Jam’iyyah Thoriqah An-Naqsabandiyah 

c. Madrasah Diniyah Awaliah 

d. Madrasah Diniyah Wustho 

e. Majlis Dzikir 

f. Majlis ta’lim untuk masyarakat umum, 

jamaah Thoriqoh dan santri (setiap Jum’at 

Legi dan Kamis sore) 

g. Qiro’at Al-Qur’an 

h. Tahfid Al-Qur’an 

i. PAUD dan taman kanak-kanak Al-Kautsar 

j. Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar 

k. Ziarah kubur 

Sepeninggal K.H. Khozin pondok ini 

diberi nama “ Pondok Pesantren Pertama 

Durisawo”. Pemberian nama pertama ini 

mempunyai dua arti, yaitu pondok yang pertama 

kali atau paling pertama didirikan di Durisawo, 
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dan arti yang lain adalah “ pertahanan madzhab” 

yaitu madzhab Imam Syafi’i yang dianut oleh 

pondok Durisawo. Beliau banyak mengadakan 

terobosan baru dengan mendirikan sekolah 

menengah kejuruan yaitu SMEA pembangunan 

dan mempelopori adanya pesantren kilat 

(mondok untuk beberapa hari saja). 

Dalam kurun waktu pondok pesantren 

Durisawo mengalami pasang surut, sekitar tahun 

1999 santri pondok pesantren Pertama Durisawo 

mengalami kemunduran hanya beberapa santri 

saja yang tinggal di pondok. Mulai tahun 2000 

di bawah kepemimpinan K.H. Ahmad Muzayyin 

dan K.H. Samuri Yusuf, S.Ag melakukan 

pembaharuan di segala bidang. Dari segi fisik 

yaitu pembangunan asrama, sarana dan 

prasarana juga dilakukan perbaikan. Sadangkan 
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segi pendidikan dilakukan pembenahan materi 

yang diajarkan di pesantren yaitu perpaduan dari 

system salaf dan modern. Ini bertujuan agar 

mutu lulusan pondok pesantren pertama 

Dursawo mempunyai keunggulan dari segi ilmu 

keagamaan dan tidak ketinggalan juga di bidang 

pengetahuan umum. Selanjutnya di bawah 

kepemimpinan beliau nama pondok ini menjadi 

pondok pesantren as-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo. 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren As-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo 

Bagi setiap lembaga pastilah 

mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan 

tujuan dari lembaga tersebut, yaitu: 

Visinya adalah membangun dan 

mencetak generasi yang beraqwa dan berakhlak 
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mulia, sedangkan misinya adalah mencetak 

kader-kader Islam yang mampu melakukan 

ibadah dengan baik, menjalankan syari’at Islam 

dengan baik, menyebarkan siar Islam di 

masyarakat. 

4. Keadaan Ustadz/Ustadzah dan Santri Pondok 

Pesantren As-Syafi’iyah Durisawo ponorogo 

a. Keadaan Usdadz dan Ustadzah 

Jumlah ustadz dan ustadzah di pondok 

pesantren as-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

adalah 21 orang, yang terdiri dari 14 ustadz 

dan 7 ustadzah. Yang masing-masing ustadz 

dan ustadzah membidangi mata pelajaran 

keahlian mereka. 

b. Keadaan Santri 

Santri di pondok pesantren as-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo berjumlah 137 santri, 



135 
 

 
 

yang terdiri dari 64 santri putra dan 80 santri 

putri. Santri di Pondok pesantren as-

Syafi’iyah bersekolah formal di macam-

macam sekolah, karena mereka di pondok 

khusus belajar agama dan pondok pesantren 

hanya menyediakan asrama dan pembelajaran 

agama. 

5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren As-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

Pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan yang di dalamnya terdapat berbagai 

unsur dan personel yang memerlukan suatu 

wadah dalam bentuk organisasi agar jalannya 

pendidikan dan pengajaran yang 

diselenggarakan dapat bejalan lancar sehingga 

dapat munuju tercapainya tujuan yang 

ditetapkan. Dengan adanya susunan pengurus 
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diharapkan setiap individu dapat bekerja sama 

sesuai tugas dan wewenangnya untuk mencapai 

tujuan bersama. Untuk susunan pengurus  

pondok pesantren as-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo yaitu. 

Struktur Pengurus Santri Putra: Ketua: 

Ali Mustaqim.Wakil: M. Royyan Firdaus. 

Sekretaris: Fatkhurrohim Yunus, M. Syarif 

Hidayat. Bendahara: M. Syaifudin Zuhri, Yusuf 

Eko. Pendidikan: Ahmad Alwi M, M. Ilham 

Bahrudin, Dimas Tri P, M. Majid. 

Keamanan:Ahmad Syaiful Huda, Andriansyah, 

Abdurrohman. Kesejahteraan:Ahmad Farizal, 

Robi Ardianto, M. Bima Setiawan. 

Stuktur pengurus santri Putri: Ketua: 

Puji Rahayu. Wakil : Laily Amalia. Sekretaris: 

Nur Fatimah Azzahro, Rokhi Irma Azizah, 
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Bendahara: Khusnul Qotimah, Siti Roaidah. 

Pendidikan:Rihanatun, Siti Robi’ah, Poppy 

Marchelina, Fika Hikmatul A. Keamanan:Binti 

Halimah, Anis Rosyidah, Zulfa Khoirun 

Nikmah, Hanik MasrurohKesejahteraan:Erma 

Yunita, Siti Masruroh, Eka Nur Syafitri, Alif 

Qurrotin N, Lailatul Hidayah, Cahyati, Dinda 

Kusuma W. 

6. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren As-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

Sarana dan prasarana yang memadai 

akan membantu kelancaran dalam proses belajar 

mengajar disebuah lembaga pendidikan. Adapun 

sarana dan prasarana di pondok pesantren As-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo yaitu: 

a. Kamar santri putri terdapat 10 kamar 

b. Kamar santri putra terdapat 12 kamar 
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c. 15 kamar mandi 

d. 1 ruang aula 

e. Masjid 

f. 1 ruang kantor diniyah 

g. 1 ruang kantor santri putri 

h. 1 ruang kantor santri putra 

i. 5 ruang kelas untuk belajar mengajar. 

7. Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok 

Pesantren As-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

Salah satu ciri penting pesantren adalah 

pengajian kitab kuning sebagai pokok 

pembelajaran para santrinya.Hubungan antara 

pengajian kitab kuning dengan lembaga 

pesantren sangatlah penting, dalam arti bahwa 

keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya.Kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang 
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dikaji di pesantren adalah kitab-kitab kuning 

yang isinya relevan dengan tujuan pesantren, 

yaitu mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu 

agama Islam, sebagai upaya membentuk santri-

santri yang baik dan berakhlak mulia. 

Di pondok pesantren as-Syafi’iyah 

diajarkan beberapa kitab kuning, seperti masalah 

Tauhid, Fiqih, Tajwid, Nahwu, Shorof, Hadits 

yang semuanya itu dalam rangka membekali 

santri agar menjadi santri yang berilmu sehingga 

berguna ketika sudah terjun ke masyarakat. 

8. Peraturan-Peraturan di Pondok Pesantren 

As-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

a. Kewajiban  

1) Santri wajib mendaftarkan diri sebagai 

seorang santri di PP. as-Syafi'iyah 

Durisawo 
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2) Santri wajib menjalankan paham Ahlu 

Sunnah Wal Jama'ah 

3) Santri wajib taat dan patuh kepada 

pengasuh 

4) Santri wajib mengikuti segala kegiatan 

yang telah ditetapkan 

5) Santri wajib berjama'ah sholat lima 

waktu 

6) Santri wajib menjalankan tata tertib 

7) Santri wajib berbusana muslim/muslimah 

di dalam maupun di luar pondok 

8) Santri wajib menjaga almamater dan 

nama baik lembaga di dalam maupun di 

luar pondok 

9) Santri wajib menjaga keamanan dan 

ketertiban 
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10) Santri wajib menjaga ketertiban dan 

kebersihan pribadi maupun di 

lingkungan pondok 

11) Santri wajib menjaga persatuan dan 

kesatuan 

12) Santri wajib menghargai diri sendiri dan 

orang lain 

13) Santri wajib belajar pada jam belajar 

b. Larangan  

1) Santri dilarang bertempat tinggal di 

pondok sebelum mendaftarkan diri, 

kecuali ada izin 

2) Santri dilarang menjalankan paham atau 

aliran selain Ahlu Sunnah Wal Jama'ah 

3) Santri dilarang melakukan 

pembangkangan terhadap pengasuh dan 

pengurus PP. as-Syafi'iyah Durisawo 
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4) Santri dilarang berbusana yang tidak 

sopan atau tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

5) Santri dilarang mencemarkan almamater 

dan nama baik di dalam maupun di luar 

pondok 

6) Santri dilarang membuat kekacauan di 

dalam atau di luar pondok 

7) Santri dilarang memecah belah persatuan 

dan kesatuan antar santri 

8) Santri dilarang mengotori lingkungan 

pondok 

9) Santri dilarang sombong dan 

merendahkan orang lain 

10) Santri dilarang membolos pada jam – 

jam kegiatan 
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11) Santri dilarang keluar pada waktu ba'da 

maghrib atau malam hari tanpa izin 

pengurus atau pengasuh 

12) Santri dilarang merusak dan menyalah 

gunakan sarana dan prasarana yang ada 

di pondok 

13) Santri dilarang berhubungan dengan 

lawan jenis di dalam maupun di luar 

pondok 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan pembinaan akhlak santri melalui 

kegiatan ziarah kubur Pondok Pesantren Asy-

Syafi'iyah Durisawo Ponorogo 

Sebagaimana diketahui bahwasanya 

akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting 

yang harus ada dalam jiwa setiap manusia, tidak 
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sedikit dalil-dalil yang menunjukkan tentang 

keutaman akhlak. Bahkan dalam suatu hadits 

juga dikatakan bahwasanya tujuan diutusnya 

Nabi Muhammad saw adalah untuk 

menyempurnakan akhlak. Dizaman yang 

semakin maju, perkembangan tegnologi semakin 

pesat perhatian terhadap akhlak merupakan suatu 

hal yang sangat penting, sebagaimana yang 

dipaparkan oleh beliau Nyai Fitri Wahyuni 

sebagai berikut: 

Melihat perkembangan zaman yang 

sangat pesat, teknologi semakin 

canggih, berbagai macam mudah 

didapat, sehingga tidak sedikit orang 

yang terjerumus kepada sesuatu yang 

sifatnya keduniaan. saat ini tidak jarang 

kita lihat berbagai penyimpangan yang 

terjadi dilingkungan masyarakat 

terutama dikalangan remaja, perbuatan-

perbuatan mereka yang jauh dari kata 

akhlak yang bak. maka dari itu 

membina akhlak santri merupakan 

salah satu yang kami utamankan, 
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mengingat akhlak merupakan sesuatu 

yang sangat penting yang harus ada 

dalam diri seseorang, tidak sedikit 

orang yang hancur karna akhlaknya, 

juga tidak jarang seseorang berhasil dan 

sukses karna akhlaknya yang mulia.79 

Pondok pesantren merupakan tempat 

yang efektif untuk memperdalam ilmu agama 

dan juga membentuk akhlak santri-santrinya. 

Karna yang dipelajari di pondok pesantren 

hampir seluruhnya pelajaran agama. Selain itu, 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di 

pondok pesantren juga sangat berpengaruh 

terhadap akhlak seorang santri. Seperti yang kita 

ketahui dari bangun hingga tidur lagi, hampir 

semua aktifitas santri dipondok pesantren itu ada 

aturanya. Seperti antri untuk mandi, berbicara 

yang tidak kotor hingga aktifitas-aktifitas lainya. 

 
79 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 01/W/12-3/2019 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa di 

Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Durisawo 

Ponorogo ini masih ada santri yang sulit untuk 

diatur dan dikendalikan. Terutama santri yang 

masih baru yang sebelunya belum pernah 

mondok. Hal ini disebabkan latar belakang 

mereka yang berbeda-beda maupun aturan dan 

kebebasan yang berbeda yang mereka dapatkan 

sebelum di pondok pesantren. 

Sesuai dengan visi dari Pondok 

Pesantren Asy-Syafi'iyah Durisawo Ponorogo ini 

yaitu untuk mencetak generasi yang bertaqwa 

dan berakhlaqul karimah. Pondok pesantren ini 

terus berusaha dengan berbagai cara agar visi 

tersebut bisa tercapai, baik melalui pendidikanya 

seperti madrasah diniyah, shorogan dan 

blandongan, juga melalui kegiatan ekstra 
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kurikuler seperti ekstra qiro, muhadharah, taqror, 

khutbah jum’at, idhul fitri dan idhul adha dan 

albarzanji, dan juga melalui kegiatan pembiasaan 

seperti sholat tahajud, sholat berjamaah, 

kebersihan lingkungan, dan juga berziarah 

kemaqam pendiri pondok pesantren yang 

merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti 

oleh seluruh santri putra. 

Seperti di kebanyakan pondok-pondok 

salaf yang lain, kegiatan ziarah kubur merupakan 

kegitan rutin yang wajib diikuti oleh santri-

santrinya, terutama santri putra. Di pondok 

pesantren Asy-syafi’iyah Durisawo Ponorogo, 

Kegiatan ziarah kubur ini bukan suatu hal yang 

baru, Akan tetapi sudah ada sejak kepemimpinan 

KH. Afandi yang wafat pada tahun 1999 bahkan 
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juga pada  kepemimpinan KH. Khozin yang 

wafat tahun 1997. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Nyai Hjh. Fitri wahyuni sebagai berikut: 

Ziarah kubur ini sebenarnya sudah 

dilakukan sudah sangat lama bahkan 

seelum tahun 1999, dimana tahun 

tersebut menjadi tahun duka bagi 

keluarga kami, karna setelah kewafatan 

beberapa Kyai yang hanya berjarak dua 

tahun kemudian disusul oleh kewafatan 

abah saya K. swandi, santri pondok 

pesantren Asy-syafi’iyah Durisawo ini 

banyak yang meninggalkan pondok, 

dan hanya ada beberapa santri putra dan 

beberapa santri putri yang bertahan. 

Sehingga disemua kegiatan mengalami 

penurunan yang sangat drastis. Akan 

tetapi dengan semangatnya KH. Samuri 

Yusuf (menantu K. suandi) dan juga 

saya bersama beberapa santri yang 

masih bertahan mulai membenahi 

disemua bidang Pondok Pesantren, 

seperti kepengurusan pondok, kegiatan 

diniyah, ngaji sorogan, ekstrakurikuler 

dan bidang-bidang lainya, juga tidak 

lupa untuk selalu beristiqomah 

menziarahi maqam para kyai-kyai yang 
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telah wafat yang dilaksanakan setiap 

hari jum’at pagi setelah shalat subuh.80 

 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai 

dengan adanya kegiatan ini, seperti yang 

dipaparkan oleh Ibu Nyai Hjh. Fitri wahyuni 

sebagai berikut: 

Yang pertama, Mengingat kematian, 

dengan adanya kegiatan ziarah kubur 

ini santri-santri sadar bahwasanya 

semua yang bernyawa akan mengalami 

yang namanya kematian yang itu tidak 

ada satu orang pun yang tahu kapan 

datangnya dan dimana akan terjadi. 

Sehingga santri-santri dapat tergugah 

hatinya untuk menyiapkan bekal yang 

akan dibawa ketika sewaktu-waktu 

mengalami kematian. Seperti 

meningkatkan amal ibadah kepada 

Allaah, menjaga akhlak dan berbuat 

baik kepada sesama maupun kepada 

makhluk lain. Yang kedua, Mendoakan 

orang yang diziarahi, sebagai bentuk 

tanggung jawab sesama orang muslim, 

sudah sepatutnya untuk saling 

mendo’akan termasuk mendo’akan 

orang yang sudah mati, dan kita  juga 

 
80 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 01/W/12-3/2019 
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harus pecaya bahwasanya do’a-do’a 

yang kita panjatkan kepada Allah untuk 

orang lain, pasti juga akan kembali 

kepada kita. Yang ketiga, Tabarukan, 

seperti yang di ketahui, makam yang di 

ziarahi oleh santri pondok pesantren 

Asy-Syafi’iyah durisawo setiap jum’at 

pagi itu adalah makam para Kyai dan 

ibu Nyai. Yang utama disitu adalah 

makam KH. Abu Dawud seorang 

Mursyid Thariqoh An-Nahsabandiyyah, 

yang terkenal dengan kealimanya, 

kezuhudanya, akhlaknya yang luhur, 

bahkan orang-orang dulu banyak yang 

mengatakan murid-murid beliau bukan 

hanya bangsa manusia saja, akan tetapi 

ada juga yang dari bangsa ghaib. Selain 

itu juga ada maqam-maqam para 

pendiri IAIN Sunan Ampel Ponorogo 

yang sekarang sudah menjadi IAIN 

Ponorogo, diantaranya adalah KH. 

Syamsudin, KH Chozin Dawoedy, KH. 

Aboe Amar Sjamsoeddin dan juga KH. 

Herry Aman Zainuri serta maqam-

maqam Dzuriyahnya KH Abu Dawud 

yang lain. Yang keempat, Dengan 

adanya kegiatan ziarah kubur ini, 

diharapkan santri-santri bisa mencontoh 

beliu-beliau tadi, baik dari akhlak 

beliau, keistiqomahan beliau-beliau 

mapun dari segi-segi lan yang mampu 
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membawa dampak yang baik bagi 

santri-santri.81 

 Berdasarkan obeservasi yang peneliti 

lakukan, Kegiatan ziarah kubur ini dilaksanakan 

satu minggu satu kali yaitu setiap pada hari 

jum’at setelah shalat subuh dan pembacaan surah  

Ar-Rahman, Waqi’ah dan surah Al-Mulk, sanri 

putra langsung bergegas kepemakaman yang 

terletak diselatan pondok Pesantren Asy-

Syafi'iyah Durisawo Ponorogo. 

Pembinaan akhlak santri ini dilakukan 

setelah semua santri putra telah datang, dimana 

sebagian diarahkan untuk langsung mengambil 

tempat dibagian paling timur dibelakang tempat 

yang telah disediakan untuk KH. Ahmad 

Muzayyin dan sebagian yang lain menunggu 

 
81 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 01/W/12-3/2019 
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kedatangan KH. Ahmad Muzayyin untuk 

menjabat dan mencium tangan beliau serta 

membantu beliau untuk naik ketempat yang telah 

disediakan. Setelah itu seluruh santri yang belum 

memasuki tempat ziarah kubur bergegas untuk 

memenuhi tempat yang ada.82 

Berdasarkan wawancara yang peneliti 

lakukan dengan saudara Alwi Mughafar selaku 

koordinator bidang pendidikan pelaksaan 

pembinaan santri dilakukan sebagai berikut: 

sebelum pembacaan tahlil terlebih 

dahulu di awali dengan bertawasul 

kepada Rasulullah, Malaikat, sahabat, 

tabi’in, tabi’it tabi’in, para wali dan 

para ulama terdahulu, semua muslimin 

dan muslimat, serta orang tua maupun 

kerabat yang mengikuti ziarah kubur, 

serta di khususkan untuk beliau para 

muasis Pondok Pesantren Asy-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo seperti 

KH Abdul Wahab, KH. Abu Dawud, 

 
82 Lihat Pada Transkip Observasi Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Observasi: 02/O/22-III/2019 
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KH. Fadhil (guru KH. Abu Dawud) 

beserta dzuriyah-dzuriyahnya. Dimana 

hal ini supaya tumbuh dalam diri santri 

cinta terhadap mereka semua sehingga 

memiliki keinginan untuk meniru sifat-

sifatnya. Setelah bertawasul selesai 

kemudian lansung disambung dengan 

pembacaan tahlil, dimana tahlil tersebut 

berisikan tentang do’a-do’a, puji-

pujian, pengagungan, dan juga 

permohonan ampun kepada Allah 

Setelah pembacaan tahlil selesai 

dilangsungkan dengan pembacaan do’a, 

dimana do’a yang di baca oleh beliau 

KH. Ahmad Muzayyin banyak yang 

menggunakan bahasa jawa halus yang 

mudah dipahami oleh para santri. Dan 

do’a tersebut juga tidak ada unsur 

meminta kepada yang diziarahi atau 

meminta kepada kuburan, akan tetapi 

meminta kepada Allah dengan wasilah 

kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang 

diziarahi tadi. Setelah pembacaan do’a 

selesai, ditutup dengan pembacaan 

shalawat burdah.83 

 

 
 83 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 02/W/13-3/2019 
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Berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan, bacaan tahlil yang dibaca ketika ziarah 

kubur adalah sebagai berikut: 

ُ قُ  ,ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْحََِٰن الرَِّحيمِ  ْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد اَّللَّ

َمُد َلَْ يَِلْد َوَلَْ يُوَلْد َوَلَْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا َأَحد   الصَّ

3x 

 َلَ إِلَه ِإَلَّ هللاُ َاهللُ َأْكَِبْ َوَّللِِه ْاحَلْمدُ 

َوِمن  ,ِمن َشرِه َما َخَلَق  ,ُقْل أَُعوُذ ِبَربِه اْلَفَلِق 

فَّ ثَ ِت ِِف َومِ  , َشرِه َغاِسٍق ِإَذا َوَقب ن َشرِه الن َّ

 3x  َوِمن َشرِه َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ   ,اْلُعَقِد  

   َلَ إِلَه ِإَلَّ هللاُ َاهللُ َأْكَِبْ َوَّللِِه ْاحَلْمدُ 
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إَِلِه النَّاِس  ,َمِلِك النَّاسِ  ,ُقْل َأُعوُذ ِبَربِه النَّاسِ 

الَِّذي يُ َوْسِوُس ِف  ,ِمْن َشرِه اْلَوْسَواِس اْْلَنَّاسِ ,

 3x  ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاسِ   ,ُصُدوِر النَّاسِ 

 َلَ إِلَه ِإَلَّ هللاُ َاهللُ َأْكَِبْ َوَّللِِه ْاحَلْمدُ 

احْلَْمُد َّللَِِّ َربِه  ,ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْحََِٰن الرَِّحيمِ 

ي ,الرَّْحََِٰن الرَِّحيمِ  ,اْلَعاَلِمنيَ   ,نِ َماِلِك يَ ْوِم الدِه

َك َنْسَتِعنيُ  َك نَ ْعُبُد َوِإَيَّ رَاَط   ,ِإَيَّ اْهِدًَن الصِه

ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ  ,اْلُمْسَتِقيمَ 

الِهني  أِمنيْ   ,اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّ

ِبْسِم هللِا الرَّْحِن الرَِّحْيِم. اَل َذِلَك اْلِكَتاُب 

. اَلَِّذْيَن يُ ْؤِمنُ ْوَن ََلَرْيَب ِفْيِه هُ  ًدى لِْلُمتَِّقنْيَ

َلََة َوِمَّا َرَزقْ َناُهْم  ِِبْلَغْيِب َويُِقْيُمْوَن الصَّ
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يُ ْنِفُقْوَن.َوالَِّذْيَن يُ ْؤِمنُ ْوَن ِبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل 

ِمْن قَ ْبِلَك َوِِبَْلِخرَِة ُهْم يُ ْوِقنُ ْوَن. اُولِئَك َعَلى 

ْن َرِبِهِْم َواُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحْوَن. َوِإَلُُكْم ُهًدى مِ 

إِلُه َواِحٌد َلَإِلَه ِإَلَّ ُهَو الرَّْحُن الرَِّحْيُم هللُا ََل إَِلَه 

ْوُم ََلََتُْخُذه ِسَنٌة َوَلَنَ ْوٌم. َلُه  ِاَلَّ ُهَو ْاحَليُّ اْلَقي ُّ

َماَواِت َوَماِِف ْاَْلْرِض َمْن َذالَّ  ِذى َماِِف السَّ

َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَلَّ ِبِِْذنِِه يَ ْعَلُم َماَبنْيَ أَْيِدْيِهْم َوَما 

ْيطُْوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإَلَّ ِبَا َشاَء  َخْلَفُهْم َوََلُيُِ

َماَواِت َوْاَْلْرِض َوََل يَؤُدُه  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

 َماِِف ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظْيُم. َّللِهِ 

َماَواِت َوَما ِف ْاَْلْرِض َوِإْن تُ ْبُدْوا َماِِف  السَّ

أَنْ ُفِسُكْم َأْو ُُتُْفْوُه ُُيَاِسْبُكْم ِبِه هللِا فَ يُ ْغِفُر ِلَمْن 

ُب َمْن َيَشاُء. َوهللُا َعَلى ُكلِه َشْيٍء  َيَشاُء َويُ َعذِه
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َربَِّه  َقِديْ ٌر. اَمَن الرَُّسْوُل ِبَا أُْنزَِل اِلَْيِه ِمنْ 

َواْلُمْؤِمنُ ْوَن. ُكلٌّ اَمَن ِِبهلِل َوَمَلَِئَكِتِه وَُكتُِبِه 

ْعَنا  َوُرُسِلِه َلَنُ َفرهُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلْوا َسَِ

َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصْْيُ. َلَيَُكلِهُف 

َها نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها ََلَا َماَكسَ  َبْت َوَعَلي ْ

َمااْكَتَسَبْت َرب ََّنا َلَتُ َؤاِخْذًَن ِإْن َنِسنْيَ أَْو َأْخَطْعَنا 

َنا ِإْصرًا َكَما َحَْلَتُه َعَلى الَِّذْيَن  َرب ََّنا َوََل ََتِْمْل َعَلي ْ

ْلَنا َماََلطَاَقَة لََنا ِبه  ِمْن قَ ْبِلَنا َرب ََّنا َوََل َُتَمِه

َنا َواْرَحَْنا أَْنَت َمْوََلًَن لَ  َواْعُف َعنَّا َواْغِفر

ِإْرَحَْنا ََيأَْرَحَم (فَاْنُصْرًَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِْيَن. 

نْيَ   7x )الرَّاِحِ
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ْيٌد  َوَرْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه َعَلْيُكْم أَْهَل اْلبَ ْيِت ِإنَُّه حَِ

َا يُرِْيُد هللُا لُِيْذِهَب َعْنُكُم ا ْيٌد. ِإَّنَّ لرهِْجَس أَْهَل َمَِ

رَُكْم َتْطِهْْيًا. ِإنَّ هللَا َوَمَلَِئَكَتُه  اْلبَ ْيِت َويَُطهِه

ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّب ََي أَي َُّها الَِّذْيَن أَمنُ ْوا َصلُّْوا  

 َعَلْيِه َوَسلِهُمْوا َتْسِلْيَما

ْد   أَللهُهمَّ َصلِه َعَلى  7xَسيِهِدًَن ُُمَمَّ

َلَِة َعَلى َأْسَعِد ََمُْلْوقَاِتَك أَللهُهمَّ َصلِه  أَْفَضَل الصَّ

ٍد َوَعَلى َأِل  نُ ْوِر اَْلَُدى َسيِهِدًَن َوَمْوََلًَن ُُمَمَّ

ْد. َعَدَد َمْعُلْوَماِتَك َوِمَداَد َكِلَماِتَك  َسيِهِدًَن ُُمَمَّ

اِكُرْوَن. َوَغَفَل َعْن ذِْكرَِك  ُكلََّما ذََكَرَك الذَّ

َلَِة َعَلى َأْسَعِد  .اْلَغاِفُلْونَ  أَللهُهمَّ َصلِه أَْفَضَل الصَّ

ٍد  َحى َسيِهِدًَن َوَمْوََلًَن ُُمَمَّ ََمُْلْوقَاِتَك ََشِْس الضُّ
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ْدَعَدَدَمْعُلْوَماِتَك َوِمَداَد  َوَعَلى َأِل َسيِهِدًَن ُُمَمَّ

اِكُرْوَن. َوَغَفَل َعْن  َكِلَماِتَك ُكلََّما ذََكَرَك الذَّ

َلَِة َعَلى . اِفُلْونَ ذِْكرَِك اْلغَ  أَللهُهمَّ َصلِه أَْفَضََللصَّ

َجى َسيِهِدًَن َوَمْوََلًنَ  َأْسَعِد ََمُْلْوقَاِتَك َبْدِر الدُّ

ْد. َعَدَد َمْعُلْوَماِتَك  ٍد َوَعَلى َأِل َسيِهِدًَن ُُمَمَّ ُُمَمَّ

اِكُرْوَن. َوَغَفَل  َوِمَداَد َكِلَماِتَك ُكلََّما ذََكَرَك الذَّ

َوَسلِهْم َوَرِضَي هللُا تَ َعاََل  .ذِْكرَِك اْلَغاِفُلْونَ  َعنْ 

 . َعْن َساَدتَِنا َأْصَحاِب َرُسْوِل هللِا َأْْجَِعنْيَ

َوَحْسبُ َنا هللا َونِْعَم اْلوَِكْيُل نِْعَم اْلَمْوََل َونِْعَم 

 .النَِّصْْيُ. َوََلَحْوَل َوَلَقُ وََّة ِإَلَّ ِِبهلِل اْلَعِليِه اْلَعِظْيمِ 

 7x َأْستَ ْغِفُر هللَا اْلَعِظْيم

 7xسبَحاَن هللا َوِِبَْمِدِه ُسْبَحاَن هللِا اْلَعِظْيمِ 
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أَْفَضُل الذهِْكِر فَاْعَلْم أَنَُّه َلَِإلَه ِإَلَّ هللُا َحيٌّ 

َمْوُجْوٌد َلَإِلَه ِإَلَّ هللُا َحيٌّ َمْعبُ ْوٌد َلَِإلَه ِإَلَّ هللاُ 

 ..َحيٌّ َِبقٍ 

 84100xهللاُ َلَإِلَه ِإَلَّ هللاُ   َلَإِلَه ِإَلَّ 

 

Disini peneliti menemukan hal yang 

beda, yaitu bahasa yang digunakan oleh KH. 

Ahmad Muzayyin dengan bahasa yang 

digunakan oleh para ustad maupun kyai yang 

lain yang peneliti pernah dengarkan. Bahasa 

yang digunakan oleh beliau KH. Ahmad 

Muzayyin kebanyakan menggunakan bahasa 

jawa halus yang kemudian disambung dengan 

surah Al-fatihah, sehingga para santri yang 
 

84 Lihat Pada Transkip Observasi Dalam Lampiran Penelitian Ini, 

Nomor Observasi: 03/O/22-III/2019 
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belum paham dengan bahasa Arab, akan lebih 

memahami maknanya dengan menggunakan 

bahasa jawa ini. Berbeda jika menggunakan 

bahasa arab seluruhnya, bagi santri yang belum 

paham dengan bahasa arab maka akan sulit 

memahami makna dan tujuan dari tawasul 

tersebut. 

Setelah selesai, KH. Ahmad Muzayyin 

beranjak pergi meninggalkan area maqam, para 

santri yang berada didekat beliau menjabat dan 

mencium tangan beliau dan juga membantu 

beliau untuk menuruni tangga jalan keluar 

maqam. 

Kegiatan ziarah kubur dilanjutkan 

dengan bersih-bersih area makam keluarga 

ndalem dari bunga, daun maupun rumput liar 

yang tumbuh di area maqam. Karna disekitar 
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maqam ini banyak pepohonan yang tumbuh 

subur, dimana daun maupun bunganya banyak 

yang berguguran kearea maqam tersebut. Setelah 

area maqam bersih semua santri kembali 

kepondok untuk selanjutnya membersihkan 

pondok.85 

Berdasarkan wawancara terhadap 

Andriansyah, tentang dorongan pengasuh untuk 

melaksanakan kegiatan ziarah kubur adalah 

sebagai berikut: 

Dalam berbagai kesempatan Ibu Nyai 

Fitri Wahyuni sering memberikan 

mau’idzah terhadap santri-santrinya agar 

sering-seringlah ziarah kubur, bertawasul 

kepada para wali, ‘alim-ulama, dan 

kepada para shalihin dan para mu’asis 

pondok yang sedang ditempati maupun 

pernah ditempati, membacakan tahlil dan 

do’a, karna itu merupakan perantara 

dalam usahanya untuk mewujudkan 

keinginan dan cita-citanya. Selain itu 

 
85 Lihat Pada Transkip Observasi Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Observasi: 02/O/22-III/2019 
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beliau juga menjelaskan akan manfaat 

ziarah kubur, mengungkap siapa saja 

sosok-sosok beloiau-beliau yang 

dimakamkan dipemakaman keluarga 

ndalem, juga tidak jarang menjelaskan 

sifat-sifat beliau yang diziarahi tadi. Dan 

beliau juga mewanti-wanti supaya 

santrinya tidak salah dalam bertawasul 

dan berdo’a, tidak meminta sesuatu 

kepada orang yang meninggal tetapi 

tetap meminta segala sesuatu hanya 

kepada Allah.86 

  

Hal tersebut menunjukkan adanya 

dorongan yang kuat dari pengasuh pondok 

Pesantren Asy-Syafi'iyah Durisawo Ponorogo 

terhadap santrinya supaya mengikuti kegiatan 

ziarah kubur tersebut. Untuk melengkapi data, 

peneliti melakukan wawancara lagi terhadap 

saudara Ali Mustaqim tentang pelaksanaan 

ziarah kubur, saudara mengungkapkan sebagai 

berikut: 

 
86 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 03/W/20-3/2019 
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Selain ziarah kubur setiap hari jum’at, 

kegiatan ziarah kubur juga dilakukan 

pada malam jum’at setelah kegiatan 

pondok selesai, akan tetapi ini sifatnya 

tidak wajib bagi seluruh santri. Ini 

hanya diperuntukkan bagi santri yang 

minat saja. kegiatan ziarah kubur juga 

kami lakukan kemakam walisongo 

yang biasanya kami agendakan satu 

tahun satu kali yaitu pada bulan 

desember, dan ini kami wajibkan untuk 

seluruh santri pondok Pesantren Asy-

Syafi'iyah Durisawo Ponorogo. 

Ketika ziarah kubur kemakam 

walisongo saya melihat adanya 

keseriusan untuk melaksanakan ziarah. 

Artinya, tidak seperti beberapa orang 

yang ketika ada agenda ziarah malah 

gunakan sebagai ajang rekreasi dan 

belanja-belanja sepuasnya, disini saya 

melihat kesungguhan santri dalam 

mengikuti ziarah, selain itu ketika 

setelah ziarah terlihat banyak santri 

yang hanya melewati tempat penjualan-

penjualan disekitar makam, walaupun 

ada beberapa dari merka yang mampir 

untuk membeli oleh-oleh. Terutama 

santri putra yang dimana ketika 

diberikan waktu istirahat oleh panitia 

biasanya digunakan hanya untuk 

membeli kopi disekitar makam.87 

 
87 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 04/W/21-3/2019 
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Berdasarkan pemaparan diatas penulis 

menyimpulkan adanya kesungguhan yang 

dilakukan oleh pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah 

Durisawo Ponorogo untuk membina akhlak 

santri-santrinya terutama letalwaan santri-

santrinya terhadap Allah swt. 

 

2. kontribusi kegiatan ziarah kubur terhadap 

ketakwaan santri kepada Allah SWT di 

Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo. 

Keberhasilan pembinaan akhlak santri 

ini ditandai adanya manfaat yang dirasakan serta 

perubahan tingkah laku yang dialami oleh santri 

setelah mengikuti kegiatan ini. Keberhasilan ini 

tentu tidak terlepas dari pihak-pihak yang 
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terkait, hingga kegiatan ziarah kubur ini bisa 

dilaksanakan. 

Berdasarkan observasi yang telah 

peneliti lakukan, peneliti melihat keaktifan dan 

kekhusukan para santri untuk mengikuti 

kegiatan ziarah kubur ini. Selain itu, peneliti 

juga melihat apa yang di contohkan oleh 

pengurus mampu ditirukan oleh santri lain, 

seperti menunduk ketika ada kyai yang lewat, 

menjabat dan mencium tangan beliau dan juga 

membersihkan maqam.88 Dan dari wawancara 

yang peneliti lakukan terhadap pihak yang 

bersangkutan, khususnya para santri, mereka 

menyatakan bahwa ada manfaat yang mereka 

rasakan dan mereka alami. Seperti yang 

dipaparkan oleh Luqi darmawan dibawah ini: 

 
88 Lihat Pada Transkip Observasi Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Observasi: 03/O/29-III/2019 
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bahwasanya setelah saya mengikuti 

kegiatan ziarah kubur yaitu: yang 

pertama, mendapatkan ketenangan, 

apalagi kuburan/maqam para auliya dan 

ulama jika dirasakan suasananya bagi 

saya sejuk, tenang. Sealin itu, ziarah 

kubur juga mengingatkan saya bahwa 

suatu saat nanti semua pasti akan mati 

dan kembali kepada-Nya, dan itu 

memotivasi saya untuk meningkatkan 

amal ibadah saya. Dan dengan adanya 

ziarah kubur, semakin lama semakin 

penasaran dengan riwayat hidup yang 

diziarahi, membuat saya mencari tahu 

riwayat beliau-beliau yang diziarahi, 

dengan begitu saya bisa mengambil 

hikmah maupun pelajaran dari riwayat 

semasa hidupnya. Dan hal-hal tersebut 

juga yang mendorong saya untuk 

melakukan hal-hal yang baik seperti 

yang dilakukan beliau-beliau tadi.89 

. 

hal yang sama juga diungkapkan oleh 

saudara Aji Wahyu Wiguna sebagai berikut: 

Bagi diri saya pribadi, setelah 

mengikuti kegiatan ziarah kubur ini 

saya merasakan ketenangan dalam diri 

saya, baik itu ketenangan batin saya 

maupun ketengan saya dalam 

 
89 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 05/W/24-3/2019 
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menghadapi sesuatu. Sehingga iniu 

sangat membantu untuk mengontrol 

emosi saya. Selain itu juga 

mengingatkan saya bahwa semua yang 

hidup pasti akan mengalami kematian 

sehingga mengingatkan saya agar selalu 

berbuat kebaikan dan meningkatkan 

ibadah saya kepada Allah.90 

 

Hal lain juga di sampaikan oleh Dimas 

Tri Pamungkas: 

Dengan melakukan kegiatan ziarah 

kubur mengingatkan saya akan 

kematian, sehingga itu mempengaruhi 

saya dalam bertindak, dan juga 

meningkatkan semangat saya dalam 

beribadah kepada Allah. Selain itu juga 

jika saya melakukan ziarah kubur 

kemakam wali maupun kemakam para 

ulama atau kyai dengan rutin saya 

merasa beberapa do’-do’a yang saya 

panjatkan kepada Allah SWT lebih 

cepat terkabul. Saya berdo’a disini 

bukan minta kepada kuburan, tetapi 

berdo’a kepada Allah dengan wasilah 

para wali Allah maupun para ulama 

yang telah meninggal dunia. Dan inilah 

yang membuat saya yakin bahwa setiap 

menghadapi masalah hanya Allah lah 

 
90 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 06/W/24-3/2019 
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tempat untuk berharap. Dan dari hal-hal 

tersebut menambah keimanan saya 

kepada Allah.91 

  

Hal senada juga disampaikan oleh 

Hamdan santri Pondok Pesantren Asy-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo: 

manfaat yang saya rasakan, ketika saya 

ziarah kemakam para wali maupun kyai 

dihati merasa tenang, nyaman, fikiran 

rasanya juga lebih tenang. Selain itu 

juga membuat saya berfikir bahwa jadi 

orang yang di kasihi banyak orang, di 

kasihi Tuhanya itu menambah 

kenikmatan dalam hidupnya, dari situ 

ketika saya berziarah terutama 

kemakam para wali, para ulama/kyai 

selalu menggugah hati saya agar selalu 

berbuat kebaikan, menjalankan apa 

yang telah Allah dan Rasul-Nya 

perintahkan. dan kebiasaan ini juga 

mengingtkan saya ketika dirumah, 

walaupun tidak bisa datang kemaqam 

saya berusaha bertawasul setelah 

selesai shalat subuh.92  

 

 
91 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 07/W/24-3/2019 
92 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 08/W/24-3/2019 
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Selain pemaparan-pemaoaran diatas 

untuk melengkapi data, peneliti juga 

mewawancarai Ali Mustaqim sebagai lurah 

Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo 

untuk mengetahui dampak setelah santri 

mengikuti kegiatan ziarah kubur. Dimana dia 

memaparkan bahwa terdapat perilaku yang 

berbeda antara santri yang sudah lama mondok 

di Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo dengan 

santri yang baru/belum terlalu lama mondok 

ketika mengikuti kegiatan ziarah kubur ini. Dan 

dalam keseharian juga terlihat perbedaan antara 

santri yang sering melakukan kegiatan ziarah 

kubur seperti selalu ikut ziarah kubur pada hari 

jum’at pagi dan sering melakukan ziarah kubur 

pada malam jum’atnya, dimana santri yang 

sering melakukan ziarah kubur jarang 
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meninggalkan sholat berjamaah, sholat awabain, 

terlihat juga shalat rawatibnya juga sering 

dikerjakan, dan kegiatan positif yang lainya. 

Berbeda dengan santri yang hanya ikut ziarah 

kubur pada hari jum’at pagi saja, itupun 

terkadang hanya tertidur ketika diajak untuk 

bertawasul, membaca tahlil dan berdo’a, ini 

biasanya sering bolong shalat jamaahnya, malas 

melakukan shalat sunnah ‘awabin maupun 

rawatib dan kegiatan-kegiatan lainya.93 

Dari pemaparan observasi maupun 

wawancara yang telah peneliti lakukan di 

pondok pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo. Peneliti menemukan kontribusi 

kegiatan ziarah kubur terhadap perubahan 

 
93 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 09/W/21-3/2019 
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perilaku yang santri lakukan. Diantara yang 

peneliti simpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Setelah melakukan kegiatan ziarah kubur ini, 

santri memperoleh rasa tenang didalam 

jiwanya, lebih terkontrol emosinya, sehingga 

para santri dapat terhindar dari perbuatan 

yang tercela terhadap Allah maupun sesama 

manusia. 

2. Dengan adanya kegiatan ziarah kubur ini, 

santri menjadi semakin yakin untuk berharap 

kepada Allah, sehingga dalam menghadapi 

berbagai masalah, para santri selalu ingat 

Allah dan berharap pertolongan dari-Nya 

dengan cara berdo’a kepada Allah dan 

bertawasul kepada Rasululah, auliya dan 

para ulama. 
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3. Dengan adanya kegiatan ziarah kubur ini, 

santri dapat mengingat tentang kematian, 

sehingga menyadarkan mereka dengan bekal 

yang akan mereka bawa ketika sewaktu-

waktu mengalami kematian, dan dengan itu 

mereka mau dan mampu meningkatkan amal 

ibadah mereka kepada Allah. 

4. Dengan adanya kegiatan ziarah kubur ini, 

santri mendapat dorongan supaya 

mencontoh perbuatan-perbuatan baik yang 

diziarahi. 

5. Santri yang rutin dan sungguh-sungguh 

mengikuti kegiatan ziarah kubur jarang 

meninggalkan shalat jamaah dan juga sering 

melaksanakan shalat sunah lainya 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis tentang Pelaksanaan pembianaan akhlak 

santri melalui kegiatan ziarah kubur Pondok 

Pesantren Asy-Syafi'iyah Durisawo Ponorogo 

Islam mengajarkan ihsan/kebaikan dan 

berbuat yang terbaik kepada semua pihak bermula 

terhadap Tuhan sampai dengan terhadap makhluk-

makhluk tak berakal sekalipun. Kehadiran Nabi 

Muhammad SAW membawa ajaran bertujuan utama 

mengajak manusia melakukan yang terbaik sesuai 

sabda beliau: 

“aku diutus tidak lain kecuali untuk 

menyempurnakan akhlak mulia” (HR. Malik) 

Akhlak merupakan hasil usaha dalam 

mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh 
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terhadap berbagai potensi rohaniah yang terdapat 

dalam diri manusia. Jika program pendidikan dan 

pembinaan akhlak  itu dirancang dengan baik, 

sistematik dan dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh, maka akan menghasilkan anak-anak atau 

orang-orang yang baik akhlaknya.94 

Keadaan pembinaan terasa diperlukan 

terutama pada saat ini dimana semakin banyak 

tantangan dan godaan sebagai dampak dari kemajuan 

dibidang iptek. Saat ini misalnya orang akan dengan 

mudah berkomunikasi dengan apapun yang ada 

didunia ini, yang baik atau yang buruk, karena ada 

alat telekomunikasi. Peristiwa yang baik atau yang 

buruk dengan mudah dapat dilihat melalui pesawat 

televisi, internet, faximile dan seterusnya. Film, 

buku-buku, tempat-tempat hiburan yang 

 
94 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia,134. 
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menyuguhkan adegan maksiat juga banyak. 

Demikian pula produk obat-obatan terlarang, 

minuman keras dan pola hidup materialistik dan 

hedonistik semakin menggejala. Semua ini jelas 

membutuhkan pembinaan akhlak.95 

Ada beberapa cara atau untuk membina 

akhlak, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. mau’idzah hasanah 

b. pembiasaan akhlak terpuji 

c. teman yang baik 

d. pahala dan sanksi 

e. Keteladanan 

Sesuai dengan visi dari Pondok Pesantren 

Asy-Syafi'iyah Durisawo Ponorogo ini yaitu untuk 

mencetak generasi yang bertaqwa dan berakhlaqul 

karimah. Pondok pesantren ini terus berusaha 

 
95 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, 135. 
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dengan berbagai cara agar visi tersebut bisa tercapai, 

baik melalui pendidikanya seperti madrasah diniyah, 

shorogan dan blandongan, juga melalui kegiatan 

ekstra kurikuler seperti ekstra qiro, muhadharah, 

taqror, khutbah jum’at, idhul fitri dan idhul adha dan 

albarzanji, dan juga melalui kegiatan pembiasaan 

seperti sholat tahajud, sholat berjamaah, kebersihan 

lingkungan, dan juga berziarah kemaqam (kubur) 

para muasis pondok pesantren yang merupakan 

kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh santri 

putra. 

Dari hasil wawancara bersama Ibu nyai Fitri 

Wahyuni istri dari bapak KH. Samuri Yusuf S.Ag 

pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo dan masih dzuriyah pendiri 

Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo ini. Beliau memaparkan tujuan dari 
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diadakanya kegiatan ziarah kubur ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengingat kematian, dengan adanya kegiatan 

ziarah kubur ini santri-santri sadar bahwasanya 

semua yang bernyawa akan mengalami yang 

namanya kematian yang itu tidak ada satu orang 

pun yang tahu kapan datangnya dan dimana 

akan terjadi. Sehingga santri-santri dapat 

tergugah hatinya untuk menyiapkan bekal yang 

akan dibawa  ketika sewaktu-waktu mengalami 

kematian. Seperti meningkatkan amal ibadah 

kepada Allaah, menjaga akhlak dan berbuat baik 

kepada sesama maupun kepada makhluk lain. 

b. Mendoakan orang yang diziarahi, sebagai 

bentuk tanggung jawab sesama orang muslim, 

sudah sepatutnya untuk saling mendo’akan 

termasuk mendo’akan orang yang sudah mati, 
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dan  juga harus pecaya bahwasanya do’a-do’a 

yang kita pnjatkan kepada Allah untuk orang 

lain, pasti juga akan kembali kepada kita. 

c. Ngalap barokah (berharap berkah), seperti yang 

di ketahui, makam yang di ziarahi oleh santri 

pondok pesantren Asy-Syafi’iyah durisawo 

setiap jum’at pagi itu adalah makam para Kyai 

dan ibu Nyai. Yang utama disitu adalah makam 

KH. Abu Dawud seorang Mursyid Thariqoh An-

Nahsabandiyyah, yang terkenal dengan 

kealimanya, kezuhudanya, akhlaknya yang 

luhur, bahkan orang-orang dulu banyak yang 

mengatakan murid-murid beliau bukan hanya 

bangsa manusia saja, akan tetapi ada juga yang 

dari bangsa ghaib. Selain itu juga ada maqam-

maqam para pendiri IAIN Sunan Ampel 

Ponorogo yang sekarang sudah menjadi IAIN 
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Ponorogo, diantaranya adalah KH. Syamsudin, 

KH Chozin Dawoedy, KH. Aboe Amar 

Sjamsoeddin dan juga KH. Herry Aman Zainuri 

serta maqam-maqam Dzuriyahnya KH Abu 

Dawud yang lain. 

d. Dengan adanya kegiatan ziarah kubur ini, santri-

santri bisa mencontoh beliu-beliau tadi, baik dari 

akhlak beliau, keistiqomahan beliau-beliau 

mapun dari segi-segi lan yang mampu 

membawa dampak yang baik bagi santri-

santri.96 

Dari penelitian tersebut apa yang telah 

dipaparkan oleh beliau Ibu Nyai Fitri Wahyuni 

tentang tujuan ziarah kubur yang dialakukan oleh 

Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah sesuai dengan 

yang telah ditulis oleh KH. Munawir Abdul Fattah 

 
96 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 01/W/12-3/2019 
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tentang tujuan ziarah kubur yaitu agar dari kegiatan 

ziarah kubur tumbuh kesadaran akan kesementaraan 

hidup didunia. Dengan ziarah diharapkan tumbuh 

instropeksi diri bahwa “saya juga akan mati seperti 

yang berada dalam kubur ini” atau bahwa 

“persiapanku menghadap-Nya sangat terasa masih 

kurang sebab masih banyak kemaksiatan yang saya 

lakukan” atau tumbuh rasa ingin meniru sifat-sifat 

yang diziarahi tentang rajinya beribadah, ilmunya 

yang tinggi, cara menasarufkan harta kekayaan 

sabarnya, tawadhu’nya, adilnya, tawakalnya, ulet 

dan gigihnya, syukurnya atas nikmat Allah yang 

telah diterimanya dan juga hal-hal positif lainya. 

Akhirnya, dengan kesadaran itu ia 

terbimbing kearah takwa dengan kemauan yang tulus 

untuk memperbaiki ibadahnya, menjauhi 

kemaksiatan, dan menghiasi akhlak-akhlaknya 



182 
 

 
 

dengan sifat yang terpuji. Oleh karena itu,umat islam 

yang berziarah kubur jangan sampai salah tujuan.97 

Berdasarkan obeservasi yang peneliti 

lakukan, Kegiatan ziarah kubur ini dilaksanakan satu 

minggu satu kali yaitu setiap pada hari jum’at setelah 

shalat subuh dan pembacaan surah  Ar-Rahman, 

Waqi’ah dan surah Al-Mulk, sanri putra langsung 

bergegas kepemakaman yang terletak diselatan 

pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Durisawo 

Ponorogo. 

Pembinaan akhlak santri ini dilakukan 

setelah semua santri putra telah datang, dimana 

sebagian diarahkan untuk langsung mengambil 

tempat dibagian paling timur dibelakang tempat 

yang telah disediakan untuk KH. Ahmad Muzayyin 

 
97 Kh. Munawir Abdul Fattah, Tuntunan Praktis Ziarah Kubur 

Makam Walisongo Hingga Makam Rasul, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2010), 33 
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dan sebagian yang lain menunggu kedatangan KH. 

Ahmad Muzayyin untuk menjabat dan mencium 

tangan beliau serta membantu beliau untuk naik 

ketempat yang telah disediakan. Setelah itu seluruh 

santri yang belum memasuki tempat ziarah kubur 

bergegas untuk memenuhi tempat yang ada.98 

Kegiatan tersebut menunjukkan adanya teladan yang 

diberikan oleh para pengurus terhadap santri-santri 

yang lain tentang bagaimana cara berakhlak yang 

baik terhadap seorang kyai atau guru hingga tumbuh 

rasa hormat, ta’dzim kepadanya, dan apa yang 

diajarkan atau diperintahkan beliau dapat dijalankan 

dengan senang hati. 

Bentuk pembinaan akhlak santri 

sebagaimana yang dipaparkan oleh Alwi Mughafar 

 
98 Lihat Pada Transkip Observasi Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Observasi: 02/O/22-III/2019 
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yaitu sebelum pembacaan tahlil terlebih dahulu di 

awali dengan bertawasul kepada Rasulullah, 

Malaikat, sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in, para wali 

dan para ulama terdahulu, semua muslimin dan 

muslimat, serta orang tua maupun kerabat yang 

mengikuti ziarah kubur, serta di khususkan untuk 

beliau para muasis Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo seperti KH Abdul Wahab, KH. 

Abu Dawud, KH. Fadhil (guru KH. Abu Dawud) 

beserta dzuriyah-dzuriyahnya. Dimana hal ini supaya 

tumbuh dalam diri santri cinta terhadap mereka 

semua sehingga memiliki keinginan untuk meniru 

sifat-sifatnya. Setelah bertawasul selesai kemudian 

lansung disambung dengan pembacaan tahlil, 

dimana tahlil tersebut berisikan tentang do’a-do’a, 

puji-pujian, pengagungan, dan juga permohonan 
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ampun kepada Allah.99 Yang menjadi perbedaan 

dengan kebanyakan ziarah-ziarah kubur yang 

dilakukan kebanyakan orang adalah kegiatan ziarah 

kubur ini dalam bertawasul dan berdo’a KH. Ahmad 

Muzayyin justru sering menggunakan bahasa jawa 

halus  yang mudah dipahami maksudnya oleh semua 

santri 

Dengan bertawasul, tahlil dan mendoakan 

Rasulullah, para  wali, dan para muasis Pondok 

Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo yang 

dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan 

santri, supaya kemudian timbul dalam diri santri 

cinta terhadap beliau-beliau tadi dan dari rasa cinta 

tadi santri akan memiliki keinginan meneladani dan 

meniru sifat-sifat beliau-beliau. Hal ini sesuai 

 
 99 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Wawancara: 02/W/13-3/2019 
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dengan metode pembinaan akhlak pembiasaan dan 

keteladanan. 

Islam menggunakan adat kebiasaan sebagai 

cara membina akhlak. Lalu, Islam mengubah setiap 

jenis kebaikan menjadi adat kebiasaan yang 

dilakukan diri dengan mudah tanpa bersusah-payah. 

Pada waktu yang sama, adat kebiasaan itu masuk 

tanpa menggunakan peralatan keras dalam 

pelaksanaannya. Akan tetapi, cukup dengan terus-

menerus mengingat tujuan yang ingin dicapai adat 

kebiasaan itu, dengan ikatan yang menghidupkan 

antara hati manusia dengan Allah SWT., yakni 

ikatan yang memancarkan cahaya terang dalam hati 

sehingga tak ada lagi kegelapan di dalamnya.100 Dan 

juga melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak 

 
100 Muhammad Rabbi muhammad Jauhari, keistimewaan 

Akhlak Islami, 109 
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dapat dibentuk dengan pelajaran, intruksi dan 

larangan, sebab tabi’at jiwa untuk menerima 

keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang 

guru kerjakan ini dan jangan kerjakan itu.101 

Selain itu untuk mebina akhlak mereka 

supaya lebih tinggi ketakwaan mereka tehadap Allah 

dalam berbagai kesempatan Ibu Nyai Fitri Wahyuni 

sering memberikan mau’idzah terhadap santri-

santrinya agar sering-seringlah ziarah kubur, 

bertawasul kepada para wali, ‘alim-ulama, dan 

kepada para shalihin dan para mu’asis pondok yang 

sedang ditempati maupun pernah ditempati, 

membacakan tahlil dan do’a, karna itu merupakan 

salah satu perantara dalam  usahanya untuk 

mewujudkan keinginan dan cita-citanya. Selain itu 

beliau juga menjelaskan akan manfaat ziarah kubur, 

 
101Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, 141  
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mengungkap siapa saja sosok-sosok beliau-beliau 

yang dimakamkan dipemakaman keluarga ndalem, 

juga tidak jarang menjelaskan sifat-sifat beliau yang 

diziarahi tadi. Dan beliau juga mewanti-wanti supaya 

santrinya tidak salah dalam bertawasul dan berdo’a, 

tidak meminta sesuatu kepada orang yang meninggal 

tetapi tetap meminta segala sesuatu hanya kepada 

Allah. Selain itu beliau juga menjelaskan tentang 

siapa yang diziarahi, tentang sifat-sifat yang dimiliki 

oleh beliau-beliau yang diziarahi. 

Tidak hanya itu pembinaan yang dilakukan 

pengurus terhadap santri yang lain adalah dengan 

memberi hukuman terhadap santri yang tidak ikut 

ziarah kubur, pengurus menghukum santri yang 

tidak ikut ziarah kubur dengan menyuruhnya 

membersihkan kamar mandi maupun halaman 

belakang pondok. Hal ini sesuai dengan metode 
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pembinaan akhlak melalui sanksi. Bahwasanya 

sanksi juga sangat berpengaruh terhadap akhlak 

santri. Pendidikan yang terlalu lembut umumnya 

tidak berhasil  mengarahkan anak-anak mempunyai 

sifat istiqomah,  selalu bersih dan  mandiri. Bahkan, 

jika terlampau lembut akan sangat berbahaya, karena 

menumbuhkan tabiat tidak mandiri. 102 

Dari pemaparan diatas penulis 

menyimpulkan bahwa kegiatan ziarah kubur 

merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh 

santri putra Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo, dengan bentuk pembinaan 

akhlak santri terutama ketakwaannya kepada Allah, 

yang terdiri dari pemberian keteladaan pengurus 

Pondok terhadap santri-santri yang lain, bertawasul, 

tahlilan, do’a dan mau’idzah yang diberikan oleh 

 
102 Muhammad Rabbi muhammad Jauhari, keistimewaan 

Akhlak Islami, 122 



190 
 

 
 

pengasuh terhadap santri-santrinya serta pemberian 

sanksi terhadap santri-santri yang melanggar. 

 

B. Analisis tentang kontribusi kegiatan ziarah 

kubur terhadap ketakwaan santri kepada Allah 

SWT di Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo 

Beberapa ahli mengatakan bahwa akhlak 

adalah hasil  dari pendidikan, latihan, pembinaan dan 

perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Di 

antaranya adalah Ibnu Miswakawih, Ibn Sina, al-

Ghazali dan lain-lain termasuk kepada kelompok 

yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil usaha. 

Imam al-Ghazali misalnya mengatakan sebagai 

berikut: “Seandainya akhlak itu tidak dapat 

menerima perubahan, maka batalah fungsi wasiat, 

nasihat dan pendidikan dan tidak ada pula fungsinya 
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hadis Nabi yang mengatakan "perbaikilah akhlak 

kamu sekalian". 

Guna untuk mengetahui sejauh mana peran 

dan kontribusi kegiatan ziarah kubur dalam membina 

akhlak santri kepada Allah, maka penguraian secara 

diskriptif analasis sebagaimana dalam bab IV dengan 

mewawancarai para santri tentang kontribusi yang 

dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan 

ziarah kubur. Dengan demikian analisis dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana pengearuh kegiatan 

ziarah kubur Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo terhadap santri-santrinya. 

Sedikit maupuin banyak perubahan yang 

dialami santri Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo setelah mengikuti kegitan ziarah 

kubur merupakan nilai tambah bagi mereka, 

perubahan ini mampu menjadikan santri lebih 
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semangat dalam kegiatan-kegiatan positif bagi 

mereka. Perubahan dan peningkatan akhlak terhadap 

Allah yang berupa takwa santri nerupakan sesuatu 

yang diharapkan oleh pengasuh Pondok Pesantren 

Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

Metode pembinaan akhlak santri melalui 

kegiatan ziarah kubur ini dinilai mampu 

meningkatkan ketakwaan santri terhadap Allah. Hal 

ini ditunjukkan oleh santri yang bisa merasakan 

manfaat yang diperoleh dari kegiatan ziarah kubur, 

salah satu manfaat yang dapat dirasakan santri 

adalah dapat teringat akan kematian, yaang 

kemudian membuatnya sadar bahwa kehidupan 

didunia hanyalah bersifat sementara, sehingga 

mereka terdorong untuk selalu memperbaiki dirinya. 

Berdasarkan observasi yang telah peneliti 

lakukan, peneliti melihat keaktifan dan kekhusukan 
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para santri untuk mengikuti kegiatan ziarah kubur 

ini. Selain itu, peneliti juga melihat apa yang di 

contohkan oleh pengurus mampu ditirukan oleh 

santri lain, seperti menunduk ketika ada kyai yang 

lewat, menjabat dan mencium tangan beliau dan juga 

membersihkan maqam.103 Hal tersebut sesuai dengan 

pemaparan empat orang santri, yaitu Luqi 

Darmawan, Aji Wahyu Wiguna, Dimas Tri 

Pamungkas dan Hamdan yang menyatakan 

kontribusi kegiatan ziarah kubur sebagai berikut: 

pertama, memperoleh rasa tenang didalam jiwa yang 

mampu membantu mengontrol emosinya sehingga 

mampu meningkatkan kesabaran santri, dan oleh 

karna itu santri terhindar dari perbuatan yang tercela. 

Kedua, menjadi semakin yakin untuk berharap hanya 

kepada Allah dengan cara berdo’a kepada Allah dan 

 
103 Lihat Pada Transkip Observasi Dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Nomor Observasi: 03/O/29-III/2019 
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bertawasul kepada para kekasih Allah, sehingga 

dalam menghadapi berbagai masalah, selalu ingat 

Allah dan berharap pertolongan dari-Nya. Ketiga, 

mengingat tentang kematian, dimana hal ini 

menyadarkannya akan bekal yang akan di bawa 

ketika sewaktu-waktu mengalami kematian, dan 

dengan itu mereka tergugah hatinya untuk 

meningkatkan amal ibadah mereka kepada Allah 

sebagai bentuk ketakwaanya. Keempat, mendapat 

dorongan supaya mencontoh perbuatan-perbuatan 

baik yang diziarahi.  

 Selain pemaparan-pemaparan diatas Ali 

Mustaqim sebagai lurah Pondok Pesantren Asy-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo memaparkan bahwa 

terdapat perilaku yang berbeda antara santri yang 

sudah lama mondok di Pesantren Asy-Syafi’iyah 

Durisawo dengan santri yang baru/belum terlalu 
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lama mondok ketika mengikuti kegiatan ziarah 

kubur ini. Dan dalam keseharian juga terlihat 

perbedaan antara santri yang sering melakukan 

kegiatan ziarah kubur seperti selalu ikut ziarah kubur 

pada hari jum’at pagi dan sering melakukan ziarah 

kubur pada malam jum’atnya, dimana santri yang 

sering melakukan ziarah kubur jarang meninggalkan 

sholat berjamaah, sholat awabain, terlihat juga shalat 

rawatibnya juga sering dikerjakan, dan kegiatan 

positif yang lainya. Berbeda dengan santri yang 

hanya ikut ziarah kubur pada hari jum’at pagi saja, 

itupun terkadang hanya tertidur ketika diajak untuk 

bertawasul, membaca tahlil dan berdo’a, ini biasanya 

sering bolong shalat jamaahnya, malas melakukan 

shalat sunnah ‘awabin maupun rawatib dan kegiatan-

kegiatan lainya.104 

 
104 Lihat Pada Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian 
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Berdasarkan pemaparan diatas, dapat 

dianalisis bahwa kegiatan ziarah ini memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan 

kualitas ketakwaan santri terhadap Allah. Hal ini 

terbukti adanya perubahan pada santri setelah 

mengikuti kegiatan ziarah kubur yang ditandai 

dengan meningkatnya kesabaran santri dalam 

menghadapi berbagai masalah, bertambahnya 

keyakinan santri kepada Allah,  terdorong untuk 

berdo’a dan berharap hanya kepada Allah, dan juga 

santri yang rutin ikut kegiatan ziarah kubur shalat 

jamaahnya jarang tertingal, shalat sunnahnya sering 

dilakukan. pemaparan tersebut sesuai dengan ciri-ciri 

orang bertakwa sebagai mana yang telah dijelaskan 

di bab II bahwasanya ciri-ciri orang yang bertaqwa 

adalah: beriman kepada Allah, mendirikan shalat, 

 
Ini, Nomor Wawancara: 09/W/21-3/2019 
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menafkahkan (menyedekahkan) sebagian hartanya, 

berdo’a kepada Allah dan sabar. 105  

Peran dan kontribusi kegiatan ziarah kubur 

adalah mempersiapkan santri-santri agar mampu 

menghasilkan para santri yang mempunyai akhlak 

yang luhur terhadap Allah. Sehingga mampu 

menjadi teladan bagi masyarakat, tidak hanya itu 

tatapi juga mampu menyampaikan tentang 

ketakwaan kepada Allah terhadap masyarakat.  

Dengan uraian tersebut di atas kita dapat 

mengatakan bahwa akhlak merupakan hasil usaha 

dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-

sungguh terhadap berbagai potensi rohaniah yang 

terdapat dalam diri manusia. Jika program 

pendidikan dan pembinaan akhlak  itu dirancang 

dengan baik, sistematik dan dilaksanakan dengan 

 
105 M. Ashaf. Shaleh, Takwa Makna dan Hikmahnya dalam 

Alquran...,70. 
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sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan anak-

anak atau orang-orang yang baik akhlaknya.106 

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa kegiatan ziarah kubur cukup 

memberikah hasil yang signifikan dalam 

meningkatkan akhlak santri terhadap Allah yang 

berupa takwa, yang di tandai dengan meningkatnya 

kesabaran para santri, bertambah semangatnya dalam  

menjalankan shalat wajib maupun sunah, 

meningkatnya kayakinan santri terhadap Allah, dan 

juga bertambahnya kesadaran untuk selalu berdo’a 

dan berharap kepada Allah. Yang mana hal-hal 

tersebut merupakan tanda-tanda orang yang 

bertakwa.  

 
106 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia,134. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian tentang 

upayapembinaan akhlak santri melalui kegiatan 

ziarah kubr studi kasus di pondok Pesantren Asy-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kegiatan ziarah kubur merupakan kegiatan yang 

wajib diikuti oleh seluruh santri putra Pondok 

Pesantren Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo, 

dengan bentuk pembinaan akhlak santri terutama 

ketakwaannya kepada Allah, yang terdiri dari 

pemberian keteladaan pengurus Pondok terhadap 

santri-santri yang lain, bertawasul, tahlilan, do’a 

dan mau’idzah yang diberikan oleh pengasuh 
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terhadap santri-santrinya serta pemberian sanksi 

terhadap santri-santri yang melanggar. 

2. Kegiatan ziarah kubur cukup memberikah hasil 

yang signifikan dalam meningkatkan ketakwaan 

santri terhadap Allah. Hal ini terbukti dari hasil 

wawancara dan observasi kepada para santri 

maupun pengurus yang aktif mengikuti kegiatan 

ziarah kubur terlihat kesungguhan santri-santri 

dalam mengikuti kegiatan ini dan juga mereka 

menyampaikan banyak terjadi perubahan positif 

pada diri mereka. Dan hal-hal tersebut mengarah 

kepada ketaqwaanya kepada Allah SWT. 

 

B. Saran 

1. Kepada kyai/ustad 

Untuk selalu bersabar menghadapi 

santri dan selalu membimbing serta mengajari 
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ilmu kepada santri supaya ketakwaannya 

terhadap Allah semakin kuat dan menjadikan 

santri sebagai generasi yang mampu menjadi 

panutan masyarakat. 

2. Kepada pengurus pondok 

Untuk selalu memberikan pengawasan 

dan teladan yang baik terhadap santri-santri 

dalam kegiatan ziarah kubur maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Supaya santri lebih 

semngat dalam mengikuti semua kegiatan. 

3. Kepada santri 

Untuk selalu meningkatkan belajarnya 

demi mendapatkan ilmu yang berguna serta 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

sealalu meningkatkan ketakwaanya. 
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