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ABSTRAK 
 

Primadiani, Laila Cita. 2019. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ Karya Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin 

Salim Bin Hafidz dan Relevansinya dengan Permendikbud Nomor 20 

Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing. Kharisul Wathoni, M.Pd.I. 

 

Kata Kunci: Nilai Pendidikan Akhlak, Al-D{iya>’ Al-La>mi’, Karakter. 

Pentingnya pendidikan akhlak pada masa sekarang harus ditekankan lagi, 

karena pada saat ini manusia dihadapkan pada permasalahan moral dan akhlak. 

Jika  kondisi-kondisi ini terus menerus terjadi maka menjadi suatu kebiasaan 

selanjutnya akan menjadi karakter bangsa. Cara mencegah mengatasi berbagai hal 

yang terjadi pada era modern tidak cukup hanya dengan uang, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, tapi harus dibarengi dengan penanganan bidang mental dan 

spiritual serta akhlak mulia. Oleh sebab itu dengan mempelajari, mengajarkan dan 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’, 
maka secara tidak langsung akan menemukan intisari pelajaran didalamnya yang 

relavan dengan pendidikan karakter. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendiskripsikan nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam kitab mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ karya al-Habib 
Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz.(2) Untuk mengetahui relevansi nilai-

nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ 
dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Jenis 

penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library research dengan teknik 

pengumpulan data  menggunakan teknik literer atau dokumentasi. Analisa data 

yang dipakai adalah analisis isi (Content analysis). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ terdiri dari: (1) Pendidikan akhlak  terhadap Allah: 
memuji Allah dan mensyukuri nikmat serta karunia Allah Swt, mengharapkan dan 

berusaha memperoleh keridhoan Allah Swt, relevan dengan karakter religius. (2) 

Pendidikan Akhlak terhadap sesama manusia: (a) akhlak terhadap Rasulullah: 

mencintai dan memuliakan Rasulullah saw, mengucapkan shalawat dan salam 

relevan dengan karakter religius. (b) akhlak terhadap diri sendiri meliputi: sifat 

jujur relevan dengan karakter jujur, berbudi pekerti mulia (baik), sabar dan syukur 

relevan dengan karakter religius, menjaga kehormatan („iffah) dan amanah relevan 

dengan karakter tanggung jawab, semangat relevan dengan karakter semangat 

kebangsaan, keberanian relevan dengan karakter mandiri, tenang dan pemaaf 

relevan dengan karakter cinta damai, tidak ragu (optimis) relevan dengan karakter 

kerja keras, rendah diri/tawadhu relevan dengan toleransi. 3) akhlak terhadap 

masyarakat: lemah lembut dan kasih sayang relevan dengan karakter cinta damai, 

bersahabat relevan dengan karakter bersahabat/komunikatif, gemar membantu, 

ksatria (Futuwwah), dermawan dan suka memberi relevan dengan karakter peduli 

sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagian generasi muda sering kali terlibat dalam aktivitas dan 

perilaku negatif, seperti: tawuran, obat terlarang, pergaulan bebas, kriminal, 

kebut-kebutan, hura-hura, dan hedonisme
1
. Fakta yang kita lihat sekarang, 

pelan-pelan tapi pasti nilai-nilai akhlak mulia masyarakat Indonesia mulai 

tergerus oleh budaya global (budaya barat) yang cenderung hedonistik, 

materialistik, pragmatis,dan sekuralis.
2
 Jika  kondisi-kondisi ini terus menerus 

terjadi menjadi kebiasaan selanjutnya akan menjadi karakter. Sudah barang 

tentu, akan berdampak buruk bagi pibadi, keluarga, masyarakat serta bangsa 

ini kedepan. Beragam persoalan berbangsa saat ini hanya dapat diperbaiki 

oleh individu generasi muda yang berkarakter  cerdas, berkualitas, beretika, 

disiplin, jujur, kerja keras, dan berakhlak.
3
 

Karakter merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah menyatu pada diri 

seseorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku. Karena itu, dikatakan 

Farid Anjar, dalam Ensiklopedi Inggris-Arab, bahwa charakter education 

sebagai pendidikan akhlak. Sifat-sifat yang ada pada dalam diri seseorang itu, 

terdapat sifat yang menonjol/dominan, yang kemudian menjadi karakteristik 

                                                             
1
 Hedonisme adalah doktrin yang mengatakan bahwa kebaikan yang pokok dalam 

kehidupan adalah kenikmatan. Lihat, Pius Partanto & M. Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer 

(Surabaya: Arkola), 221. 
2
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 276.          

3
 Jalaludin dan  Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan Cet 

ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 207. 

1 
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seorang atau kelompok orang. Sifat-sifat yang dimiliki manusia sangat 

ditentukan pendidikan yang memengaruhinya. Pendidikan dalam hal ini dapat 

mengembangkan potensi baik dan dapat menekankan potensi buruk manusia.
4
 

Hakikat pendidikan tidak saja merupakan usaha membangun dan 

mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penuntun umat manusia 

dalam menjalani kehidupan, tetapi juga untuk memperbaiki nasib dan 

peradabannya. Pendidikan adalah proses dari upaya manusia untuk 

mengembangkan segenap potensi baik jasmani maupun ruhani agar menjadi 

pribadi yang seimbang.
5
 

Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan 

peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam tulisan 

yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Didalam sejarah 

terdapat informasi tentang kemajuan dan kemunduran pendidikan dimasa 

lalu. Kemajuan dalam pendidikan dimasa lalu dapat dijadikan pelajaran dan 

bahan perbandingan untuk pendidikan di masa sekarang dan yang akan 

datang. Adapun kemunduran dalam bidang pendidikan di masa lalu dapat 

dijadikan bahan peringatan, agar tidak terulang kembali di masa sekarang dan 

yang akan datang.
6
 

Para tokoh pendidikan abad-abad lampau juga menekankan 

pentingnya pendidikan akhlak sebagai salah satu landasan dasar dari sebuah 

proses pembentukan karakter dalam pendidikan. Ibnu Taimiyah dan Imam 

                                                             
4
 Ibid, 213-214. 

5
 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 15. 
6
 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta:Kencana, 2010), 79. 
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Ghazali misalnya, meskipun hanya mengklasifikasikan pendidikan menjadi 

dua golongan besar yaitu pendidikan rohani (tauhid) dan pendidikan jasmani, 

namun pembahasan didalamnya termasuk pendidikan iman, akhlak dan 

hukum.
7
 

Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan yang 

tidak berakhlak, akhlak juga merupakan roh Islam yang mana agama tanpa 

akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa. Dan yang paling penting 

lagi akhlak adalah nilai yang menjamin keselamatan kita dari siksa api 

neraka. Ahmad Syauqy dalam Syairnya: 

َا األَُمُم اأْلَْخاَلُق َما بَِقَيْت    فَِإْن ُىْم َذَىَبْت َأْخالَقُ ُهْم َذَىبُ ْوا  ِإَّنم
 “Suatu bangsa akan abadi dalan jaya bila budi akhlak masih ada padanya, 

bangsa itu akan hancur dan binasa bila akhlak dan budi telah tiada” 

 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

penting, sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh 

bangunnya suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya.
8
 

Akhlak juga merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang 

kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan. Secara historis dan teologis 

akhlak tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia agar 

selamat dunia dan akhirat. Tidaklah berlebihan jika misi utama kerasulan 

Nabi Muhammad Saw adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, 

dan sejarah mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau 

antara lain karena dukungan akhlaknya yang prima. Kepada umat manusia, 

                                                             
7
 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an (Jakarta: Rajawali Pres, 

2012), 70. 
8
 Nasrul, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), 6. 
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khususnya yang beriman kepada Allah diminta agar akhlak dan keseluruhan 

budi Nabi Muhammad Saw dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan di 

berbagai bidang. Mereka yang mematuhi permintaan ini dijamin keselamatan 

hidupnya di dunia dan di akhirat.
9
 

Rasulullah Saw diutus kepada umat manusia dengan tujuan yang jelas, 

yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda: 

َا بُِعْثُت أِلََُتٍَّم َمَكارَِم اأْلَْخاَلقِ   ابيهقى( )رواه  قَاَل َرُسوُل الّلو َعَلْيِو َوَسلمَم : ِإَّنم
Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah Saw.: 

Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi adalah untuk 

menyempurnakan akhlak manusia”.
 10
  

 

Kemuliaan akhlak Rasulullah Saw. dapat dilihat, dibaca dan dipelajari 

melalui ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadist. Sebagai bentuk kecintaan terhadap 

Rasulullah Saw para ulama‟ mampu membuat karya-karya yang menjelaskan 

tentang keutamaan-keutamaan akhlak mulia beliau. Hal tersebut sebagai 

bentuk rasa mahabbah  para ulama‟ terhadap Nabi Muhammad Saw. Bentuk 

karangannya dapat berupa buku seperti Sirah Nabawiyah, ta>rikh tashri>‟ dan 

kitab Mawlid lainnya. Diantara kitab Mawlid yang banyak beredar di 

Indonesia yaitu Kitab Mawlid ad-diba>’iy karya Syeh Wajihuddin 

Abdurrahman bin Alin bin Muhammad al-Syaibani al-Yamani al-Zabini al-

Syafi‟i, kitab Mawlid simt{u ad-durar karya al-Imam „arif billah al-Qutb al-

Habib „Ali bin Muhammad bin Husein al-Habsyi, kitab Mawlid al-Barzanji 

karya Syikh al-Barzanji, dan lain sebagainya.  Terdapat kitab Mawlid yang 

                                                             
9
 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 149. 
10

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

Islam, 1999), 6. 
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monumental dan yang terbaru dimasa ini, yaitu kitab Mawlid al-D{iya>’ al-

La>mi’ karya al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. 

Dikatakan sebagai kitab yang monumental karena didalamnya 

menjelaskan pemahaman yang berisi tentang pribadi suci baginda Nabi 

Muhammad Saw. Adapun Pengarang kitab Mawlid al-D{iya>’ al-La>mi’ yakni 

al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz merupakan ulama‟ 

karismatik dimana beliau masih sering berkunjung di Indonesia pada setiap 

tahunnya. Pada era milenial ini banyak majlis-majlis ta’li>m  yang membaca 

dan mengamalkan kitab mawlid  ini dimana semakin hari semakin banyak dan 

mudah ditemukan terutama di Kota Ponorogo, Madiun, Kediri, Nganjuk dan 

sekitarnya.  

Berdasarkan rasa ingin tahu yang mendalam terkait tentang kitab 

Mawlid al-D{iya>’ al-La>mi’ karya al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim 

bin Hafidz, menjadikan penulis ingin menggali dan memahami secara 

mendalam tentang kandungan yang terdapat dalam kitab mawlid ini.  Kitab 

mawlid  ini, walaupun isinya sudah jelas menjelaskan  tentang akhlak 

Rasulullah Saw. baik dalam sifat dan perilakunya, penulis ingin mengaitkan 

nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam kitab ini dengan Permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

Pentingnya pendidikan akhlak pada masa sekarang harus ditekankan 

lagi, karena pada saat ini manusia dihadapkan pada permasalahan moral dan 

akhlak yang cukup serius, dimana jika dibiarkan akan menghancurkan 

bangsa. Pendidikan diseluruh dunia termasuk Indonesia, kini sedang 



6 

 

 

mengkaji kembali perlunya pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti 

atau pendidikan karakter. Cara mencegah mengatasi berbagai hal yang terjadi 

pada era modern tidak cukup hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, tapi harus dibarengi dengan penanganan bidang mental dan 

spriritual serta akhlak mulia. 

Setelah peneliti mempelajari kitab Mawlid al-D{iya>’ al-La>mi’, maka 

peneliti ingin mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid 

al-D{iya>’ al-La>mi’ dan relevansinya dengan Pendidikan Karakter Menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Dalam penelitian ini peneliti 

menganalisis sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah yang disebutkan dalam kitab 

tersebut sebagai upaya untuk mengkaji dan menganalisis keterkaitannya 

dengan pendidikan karakter menurut Permendikbud Indonesia. Karena 

didalam kitab Mawlid al-D{iya>’ al-La>mi’ terkandung nilai-nilai karakter 

religius seperti memuliakan dan mencintai Rasulullah, menyayangi sesama 

makhluk, menyayangi diri sendiri. 

Dari pemaparan diatas itulah yang melatarbelakangi penulisan skripsi 

ini sebagai kajian ilmiah dibidang pendidikan Agama Islam dengan judul 

“Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ 

Karya Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Karakter Menurut Permendikbud Nomor 20 

Tahun 2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ karya al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim 

bin Hafidz? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

kitab mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ karya al-Habib Umar bin Muhammad bin 

Salim bin Hafidz dengan Pendidikan Karakter Menurut Permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

kitab mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ karya al-Habib Umar bin Muhammad bin 

Salim bin Hafidz. 

2. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung 

dalam kitab mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ karya al-Habib Umar bin 

Muhammad bin Salim bin Hafidz dengan Pendidikan Karakter Menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memiliki 

kegunaan atau manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Kajian penelitian ini dapat menambah informasi dan pertimbangan 

dalam memperkaya teori tentang pendidikan akhlak dan tujuan 

pendidikan Islam. 

b. Sebagai bahan pijakan penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi para pendidik 

Dapat menambah wawasan tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak dan relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab mawlid 

al-d{iya>’ al-la>mi’ dengan Pendidikan Karakter Menurut Permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2018. 

b. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal 

penelitian serta memberikan konstribusi yang positif agar bisa 

mengetahui lebih dalam tentang kecocokan nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ dengan Pendidikan Karakter 

Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu sebagai 

persyaratan akhir dalam mempeoleh gelar Sarjana Strata 1  (S-1) 

dalam bidang ilmu tarbiyah pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. 
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c. Bagi lembaga IAIN Ponorogo 

Sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di IAIN Ponorogo. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Umi Azimah mahasiswi STAIN Ponorogo pada tahun 2012 melakukan 

penelitian yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-

Barzanji”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab al-Barzanji karangan Syekh Ja‟far bin Husein bin 

Abdullah Karim bin Muhammad al-barzanji meliputi akhlak kepada Allah, 

akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang 

lain, dan akhlak pribadi. 

Terdapat perbedaan anatara penelitian diatas dengan penelitian 

yang dilakukan penulis sekarang, perbedaannya terkait objek penelitian 

yang dibahas. Jika penelitian terdahulu objeknya kitab al-Barzanji 

sedangkan penelitian sekarang objeknya kitab  Mawlid Al-D{iya>’ Al-

La>mi’. Selain itu, penelitian sekarang direlevansikan dengan Pendidikan 

Karakter Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 sedangkan 

penelitian terdahulu tidak direlevansikan. 

2. Siti Solekah mahasiswi IAIN Ponorogo tahun 2018 melakukan melakukan 

penelitian yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Ada>b 

‘a>lim wa al-Muta’allim  karangan Syaikh Hasyim Asy‟ari dan 

relevansinya dengan pendidikan karakter di era digital”. Penelitian ini 
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menyimpulkan bahwa pendidikan akhlak dalam Kitab Ada>b ‘a>lim wa al-

Muta’allim  dilakukan melalui berbagai konsep pendidikan. Diantara 

konsep tersebut adalah adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri, adab 

seorang pelajar terhadap pendidik, adab pendidik. Konsep pendidikan 

akhlak dalam kitab tersebut relevan dengan konsep pendidikan karakter 

yang sedang dikembangkan oleh pemerintah indonesia. 

Terdapat persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang 

diteliti yakni sama-sama merelevansikannya dengan pendidikan karakter. 

Adapun perbedaannya terletak objek penelitian. Jika penelitian terdahulu 

objek dan fokus penelitiannya nilai pendidikan Akhlak dalam Kitab Ada>b 

‘a>lim wa al-Muta’allim  karangan Syaikh Hasyim Asy‟ari dan 

relevansinya dengan pendidikan karakter di era digital, sedangkan 

penelitian sekarang objek dan fokus penelitiannya tentang nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ dan relevansinya dengan 

pendidikan karater menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. 

3. Abdul Aziz mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2018 melakukan penelitian 

yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab At-Tarbiyyah 

wa al-Ada>b As-Syariyyah  karya Abdurrahman Afandi Ismail dan 

relevansinya dengan Pendidikan Karakter Menurut Permendiknas No. 16 

Tahun 2007”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab Kitab At-Tarbiyyah wa al-Ada>bAs-Syariyyah antara 

lain: akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah Saw, akhlak 

terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap diri 
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sendiri, akhlak terhadap lingkungan, selain itu terdapat relevansi kitab ini 

dengan pendidikan karakter, karena ketika semua nilai-nilai dalam kitab 

ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka akan bertujuan 

untuk membentuk kebiasaan seorang anak. 

Terdapat persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang 

diteliti yakni sama-sama merelevansikannya dengan pendidikan karakter. 

Adapun perbedaannya terletak objek penelitian. Jika penelitian terdahulu 

objek dan fokus penelitiannya tentang nilai pendidikan Akhlak dalam 

Kitab At-Tarbiyyah wa al-Ada>bAs-Syariyyah dan relevansinya dengan 

Permendiknas nomor 16 tahun 2007 , sedangkan penelitian sekarang objek 

dan fokus penelitiannya tentang nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ dan relevansinya dengan pendidikan karakter 

menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah 

bersifat deskriptif yaitu untuk mendiskripsikan atau menggambarkan 

keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan atar fenomena yang diselidikinya.
11

 Kualitatif 

research adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik 

                                                             
11

 Muhammad Nazir, Metode Pendidikan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54. 
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atau dengan cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan 

untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan.
12

 

Menurut Mahmud, penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif 

serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 

diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.
13

 Penggalian ini dilakukan 

terhadap kitab mawlid al-d{iya>’ al-la>mi’ terkait dengan nilai-nilai 

pendidikan akhlak dan relevansinya dengan pendidikan karakter. 

Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library 

research. Kegiatan penelitian kepustakaan (Library research) adalah 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan.. 

Macam-macam sumber literatur tersebut diantaranya adalah jurnal, 

laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relavan, 

hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, narasumber, 

surat-surat keputusan dan sebagainya.
14

 Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menunjukkan fakta dan data secara sistematis dan akurat 

berkenaan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab mawlid al-

d{iya>’ al-la>mi’ dan relevansinya dengan pendidikan karakter menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. 

 

                                                             
12

 Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1. 
13

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 81. 
14

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2014),34. 
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2. Data dan Sumber Data 

Menurut Pohan bahwa data penelitian adalah fakta, informasi, atau 

keterangan. Keterangan yang merupakan bahan buku dalam penelitan 

untuk dijadikan bahan pemecah masalah atau bahan untuk 

mengungkapkan suatu gejala. Mengingat ia masih berwujud bahan baku, 

bahan itu perlu diolah terlebih dahulu agar dapat berguna sebagai alat 

pemecah masalah atau guna merumuskan kesimpuan-kesimpulan 

penelitian.
15

 

Sumber data yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis dalam 

membuat skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan atau 

rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan 

dan menganalisa suatu penyataan dari suatu penelitian tersebut. Adapun 

sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1) Sumber data primer, merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk meningkatkan dan menganalisis 

penelitian tersebut. Adapun sumber rujukan yang penulis gunakan 

adalah kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ Karya Al-Habib Umar Bin 

Muhammad Bin Salim Bin Hafidz. 

2) Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh 

lain yang masih berkaitan dengan kajian ini, diantaranya: 

a) Al-Allamah Umar bin Hafidz, Taujih an-Nabih Li Mardha>h Ba>rih, 

Habib Umar bin Hafidz Menjawab: Tanya Jawab Keseharian 

                                                             
15

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan (Jakarta: Ar-

ruzz Media, 2012), 24. 
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Tentang Mendekat Kepada Allah SWT, terj. Husin Nabil (Tangerang: 

Putera Bumi, 2016) 

b) Al-Allamah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, 

al-Qabas an-Nur al-Mubi>n min Ihya>’ ‘Ulu>muddin, Apakah Yang 

Engkau Sombongkan Wahai Manusia?, terj. Yunus bin Ali al-

Muhdhor (Surabaya: Cahaya  Ilmu, 2012) 

c) Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2016) 

d) Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter berbasis al-Qur‟an (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012) 

e) Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2014) 

f) Damanhuri, Akhlak Tasawuf (Banda Aceh: Pena, 2010) 

g) Basuki dan M. Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam 

(Ponorogo: STAIN Po Pres, 2007) 

h) Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter 

Generasi Muda (Bandung: Marja, 2012) 

i) Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: LPPI, 1999), 

j) Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) 

k) Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan islam (Jakarta:Kencana, 2010) 

l) Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadhush shalihin 2 (Surabaya: 

PT Bima Ilmu, 2006) 
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m) Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadhush shalihin 3 (Surabaya: 

PT Bima Ilmu, 2006) 

n) Abdul Mun‟im Al-Hasyimi, Akhlak Rasul Menurut Bukhari-Muslim, 

trj. Hayyie al-Kattan (Jakarta: Gema Insani, 2009) 

o) Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2006) 

p) Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013) 

q) Heru Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi 

(Bandung: Alfabeta, 2014) 

r) Agus Zainal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di 

Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik 

literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek 

pembahasan yang dimaksud.
16

 Literatur semacam ini bisa merangsang 

kita untuk melakukan penelitian melalui berbagai jalan. Terkadang 

pustaka ini mengarahkan kita ke suatu bidang kajian yang relatif belum 

begitu diperdalam dan  bisa pula ke suatu topik yang masih membutuhkan 

pengembangan.
17

 Sugiono membahasan teknik ini dengan istilah lain 

                                                             
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), 234. 
17

 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dassar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), 23. 
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yaitu teknik dokumen 
18

.  Dokumen ialah setiap bahan ataupun film. 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen bisa dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramal. Dokumen biasanya dibagi menjadi 

dokumen pribadi dan dokumen resmi.
19

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisa pada penelitian ini menggunakan analisis isi (content 

analysis). Content analysis adalah setiap prosedur sistematis yang 

dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam. Kajian isi adalah teknik 

apapun yang digunakan unruk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan 

sistemik. Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi 

penelitian yang memanfaatkan perangkat prosedur untuk menarik 

kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.
20

  

Analisis data dalam penelitian kajian pustaka (library  research) 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistemis data yang diperoleh 

dari pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehinga dapat 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan menorganisasikan data, menjabarkannya 

                                                             
18

 Teknik dokumen ialah mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Lihat: Sugiono, Metode Penelitian 

Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 329. 
19

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009). 216. 
20

 Ibid, 217. 
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kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan 

membuat kesimpulan.
21

 

Content analysis digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ Karya Al-Habib Umar 

Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz. Hasil akhir analisis ini adalah 

diperolehnya nilai-nilai pendidikan akhlak secara utuh dan relevansi dari 

nilai-nilai tersebut dengan tujuan pendidikan Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa 

sub-sub yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Berikut 

sistematika pembahasannya meliputi:  

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan gambaran global tentang 

isi penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, 

metodologi penelitian dan sistematika bahasan. 

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini berisi terdapat dua point. Pertama, 

nilai-nilai pendidikan akhlak yang meliputi pengertian nilai, pengertian 

pendidikan akhlak, tujuan pendidikan akhlak, ruang lingkup pendidikan 

akhlak, metode pendidikan akhlak. Kedua, nilai-nilai pendidikan karakter 

yang meliputi pengertian pendidikan karakter, landasan pendidikan karakter, 

                                                             
21

 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN PO, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 58. 
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tujuan pendidikan karakter, media pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan 

karakter. 

Bab III berisi paparan data yang berisi tentang biografi Al-Habib 

Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz sebagai pengarang kitab Mawlid 

Al-D{iya>’ Al-La>mi’, deskripsi singkat tentang kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-

La>mi’, dan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-

La>mi’. 

Bab IV Analisis dari berbagai data yang diperoleh, dan sekaligus 

menentukan titik temu yang merupakan kesesuaian dari nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ dengan teori mengenai 

pendidikan akhlak. Selain itu berlanjut pada analisis relevansi nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ dengan pendidikan 

karakter menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. 

Bab V Penutup, memuat kesimpulan hasil dari penelitian mengenai 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ serta 

relevansinya dengan pendidikan karakter menurut Permendikbud Nomor 20 

Tahun 2018. Selain itu, mengemukakan saran-saran atau rekomendasi dari 

peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Nilai 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi atau 

bahasa pengertian nilai dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Harga (dalam arti taksiran harga) 

b. Harga uang (dibandingkan dengan harga uang yang lain) 

c. Angka kepandaian ; biji ; ponten 

d. Banyak sediktnya isi ; kadar ; mutu 

e. Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. 

f. Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.
22

 

Pengertian diatas, yang memiliki kecocokan dan kesinambungan 

terhadap penelitian ini adalah definisi yang kelima, yaitu nilai adalah sifat-

sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, karena yang 

ditulis oleh peneliti bukan sebuah ukuran yang sifatnya dapat diukur 

melainkan sesuatu yang sifatnya abstrak. 

Menurut Noor Syam yang dikutip Muhaimin dalam bukunya 

pemikiran Pendidikan Islam, nilai merupakan suatu penetapan atau suatu 

kualitas objek yang menyangkut suatu jenis aprestasi atau minat. Nilai 

juga dapat diartikan sebagai konsepsi abstrak di dalam diri manusia, dalam 

                                                             
22

 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, 2016. 
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hal ini yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap salah dan 

buruk.
23

 

Nilai ialah prinsip atau hakikat yang menentukan harga atau nilai 

dan makna bagi sesuatu. Dalam kehidupan akhlak manusia, yang 

menentukan nilai manusia adalah harga diri dan amal serta sikapnya ialah 

prinsip-prinsip tertentu seperti kebenaran, kebaikan, kesetiaan, keadilan, 

persaudaraan, ketulusan, dan keikhlasan, kesungguhan dalam kebenaran, 

persaudaraan, keprihatinan, kerahiman.
24

 

Para ahli ilmu jiwa banyak yang berpendapat bahwa 

sesungguhnya nilai-nilai kepribadian itu adalah kesehatan yang baik, 

kecerdikan, keberanian, keahlian, keperwiraan, kebijaksanaan, ketinggian 

akhlak, keterampilan, kerendahan hati, dan percaya atas diri sendiri serta 

adil. Segala nilai-nilai tersebut diakui oleh Islam dan diletakkan di dalam 

lingkungan nilai-nilai Islam yang merupakan keistimewaan kepribadian 

Muslim. Akar nilai-nilai Islam ini adalah mengabdikan hati kepada Allah 

Swt dan mencintainya sepenuh hati.
25

  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan 

sesuatu yang telah melekat pada diri masing-masing orang mengenai hal-

hal yang dianggap baik atau buruk, benar ataupun salah yang dapat 

membuat seseorang menyadari akan makna dan menganggapnya sebagai 

penuntun dalam pengambilan keputusan serta mencerminkan tingkah 

                                                             
23

 Muhaimin Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka 

Dasar Operasionalisasinya  (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 109-110. 
24

 Abd. Aziz, Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2009), 124. 
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lakunya. Jadi, nilai adalah patokan atau pijakan terhadap sebuah hal yang 

dianggap baik atau buruk dan benar atau salah. Nilai-nilai agama Islam 

adalah pengembangan dan penanaman ajaran-ajaran yang sesuai dengan 

agama Islam. 

2. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan berasal dari kata didik, artinya bina, mendapat awalan 

pend-, akhiran –an, yang maknanya sifat dari perbuatan membina atau 

melatih, atau mengajar dan mendidik itu sendiri. Oleh karena itu, 

pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, pengajaran dan semua hal 

yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilannya.
26

 

Menurut Syamsul Kurniawan, pendidikan diartikan sebagai 

seluruh aktivitas atau upaya sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada 

peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian baik 

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

terus menerus untuk mencapai kebahagiaandan nilai yang tinggi (baik nilai 

Insa>niyyah dan nilai ila>hiyyah).
27

 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1, menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
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 Hasan Basri, Filsafat pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 53. 
27

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi dan Implementasinya Secara 

Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi  dan Masyarakat  (Yogyakarta: Ar-
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.”
28

 

Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk jamak dari kata khulq. Dalam kamus bahasa Arab, 

khulq berarti t}abi’ah, tabiat dan watak, yang dalam bahasa Inggris sering 

diterjemahkan charakter. Dalam al-Qur‟an, kata khulq yang merujuk pada 

pengertian perangai disebutkan dua kali yaitu dalam QS. Al-Syu‟ara‟:137 

dan al-Qalam: 4).
29

 

Secara terminologi, ada beberapa definisi akhlak diantaranya: 

a. Menurut Imam al-Ghazali 

َها َتْصُدُر اأْلَفْ َعاُل ِبُسُهْولٍَة َوُيْسٍر  ْفِس رَاِسَخٌة عن ْ فَاْْلُُلُق ِعَباَرٌة َعْن َىْيَئٍة ِفْ الن م

 ِمْن َغْْيِ َحاَجٍة ِإََل ِفْكٍر َوُرْؤيَةٍ 
“akhlak adalah sifat yng tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.”
30

 

 

b. Menurut Ibn Miskawaih dalam tahdhib al-akhlak wa tat{hir al- ‘Araq: 

Khulq ialah keadaan jiwa seseorang untuk melakukan perbuatan-

                                                             
28

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1. 
29

 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf: Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati (Bantul: 
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perbuatan tanpa difikirkan terlebih dahulu. Sedang menurut Ahmad 

Amin dalam al-Akhlak: al-Khuluq ialah membiasakan keinginan.
31

 

c. Menurut pendapat lain, akhlak juga diistilahkan dengan etika dan 

moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan baik dan buruknya 

sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar 

masing-masing. Bagi akhlak standarnya adalah al-Qur‟an dan Sunnah, 

bagi etika standarnya pertimbangan akal pikiran dan bagi moral 

standarnya adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat.
32

 

Menurut al-Abrasyi, pendidikan akhlak adalah jiwa dari 

pendidikan Islam. Usaha maksimal untuk mencapai akhlak yang sempurna 

adalah tujuan yang sebenarnya dari proses pendidikan Islam. Oleh karena 

itu, pendidikan akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam 

pendidikan, sehinga setiap aspek proses pendidikan Islam selalu dikaitkan 

dengan pembinaan akhlak yang mulia.
33

 

Pendidikan akhlak diajarkan untuk memberi tahu bagaimana 

seharusnya manusia itu bertingkah laku, bersikap terhadap sesama dan 

kepada Tuhannya. Dengan demikian strategis sekali, pendidikan akhlak 

dijadikan pusat perubahan tingkah laku yang kurang baik untuk diarahkan 

menuju perilaku yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapakan. Al-

Ghazali sebagai pendidik yang ulung berpendapat bahwa cara yang baik 

untuk memiliki budi pekerti yang utama adalah melalui asuhan dan latihan 
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melaksanakan sifat-sifat yang baik itu. Anak-anak dilatih dan dibiasakan 

berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya.
34

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah 

kecenderungan seseorang untuk melakukan dengan spontan dan mudah, 

tanpa berfikir terlebih dahulu yakni melakukan sesuatu perbuatan baik, 

ataupun buruk, benar atau salah. Maka, pendidikan akhlak adalah usaha 

sadar dan terencana yang dilaksanakan manusia dalam rangka 

mengembangkan potensi dirinya, baik jasmani maupun rohani dengan 

membiasakan diri berperilaku baik dan meninggalkan yang buruk dengan 

berpedoman pada al-Qur‟an sehingga mencapai kedewasaan yang akan 

menimbulkan kepribadian yang utama dan meraih tujuan tertinggi agama 

Islam yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

3. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Menurut Barmawie Umary, tujuan ilmu akhlak adalah supaya 

dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta 

menghindari yang buruk, jelek, hina, tercela. Dengan berakhlak supaya 

perhubungan kita dengan Allah Swt dan dengan sesama makhluk selalu 

terpelihara dengan baik dan harmonis.
35

 

Tujuan pendidikan akhlak dalam perspektif al-Qur‟an ada tiga. 

Pertama, berkasih sayang antara sesama manusia. Kedua, mencapai 

kebahagiaan baik di dunia maupun diakhirat. Ketiga, bersyukur kepada 

Allah. Kasih sayang itu tingkatannya objective (tujuan jangka pendek), 
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kebahagiaan itu goals (tujuan menengah), sedangkan syukur itu aims 

(tujuan akhir).
36

 

Menurut Muhammad „Attiyah al-Abrasyi menjelaskan tujuan dari 

pendidikan moral dan akhlak dalam Islam adalah membentuk orang-orang 

yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan mulia 

dalam bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan 

dan beradab, ikhlas jujur, dan suci. Jiwa dari pendidikan Islam adalah 

pendidikan moral dan akhlak. Namun menurut beliau, hal ini bukan 

berarti mengurangi perhatian dalam pendidikan jasmani atau pendidikan 

akal, akan tetapi memerhatikan masalah pendidikan moral ini seperti juga 

memerhatikan pendidikan-pendidikan jasmani, akal, dan ilmu.
37

  

Menurut Muhammad Yunus yang dikutip oleh Basuki dan M. 

Miftahul Ulum dalam bukunya Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, pada 

dasarnya pendidikan akhlak berusaha untuk meluruskan naluri dan 

kecenderungan fitrahnya yang membahayakan masyarakat dan 

membentuk rasa kasih sayang mendalam, akan menjadikan seseorang 

merasa terikat selamanya dengan amal baik ban menjauhi perbuatan jelek. 

Dengan pendidikan akhlak memungkinkan seseorang dapat hidup 

ditengah-tengah masyarakat tanpa menyakiti dan disakiti orang lain. 
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Dengan pendidikan akhlak seseorang berusaha meningkatkan kemajuan 

masyarakat demi kemakmuran bersama.
38

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan pokok 

pendidikan akhlak adalah agar setiap muslim memiliki budi pekerti yang 

baik, berperangai, atau beradat istiadat yang baik. Dengan kata lain,  

pendidikan akhlak bertujuan untuk menanamkan akhlak mulia dalam 

batin individu agar terlahir perbuatan yang mulia baik terhadap Allah, diri 

sendiri maupun sesama manusia. Akhlak menjadikan manusia bertindak 

tanduk yang baik terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk 

dan terhadap Tuhan. Adapun urgensi akhlak merupakan aris pemisah 

antarayang berakhlak dengan yang tidak berakhlak, akhlak juga 

merupakan roh islam yang mana agama tanpa akhlak seperti halnya jasad 

yang tidak bernyawa. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah yang dikutip oleh Imam 

Pamungkas membagi akhlak mulia menjadi dua, yaitu: 

a. Akhlak mulia kepada Allah, meliputi taat pada aturan-Nya, ridha 

terhadap ketentuan-Nya, selalu bertobat, selalu berusaha mencari 

ridha-Nya, selalu berdzikir kepada-Nya, selalu berdoa kepada-Nya, 

bertawakal kepada-Nya 
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b. Akhlak kepada Makhluk, meliputi akhlak mulia kepada orang tua, 

akhlak mulia kepada teman, akhlak mulia kepada tetangga dan teman 

sejawat, dan akhlak mulia dalam pergaulan antarjenis.
39

 

Menurut muhammad Abdullah Darraz membagi ruang lingkup 

pendidikan akhlak menjadi lima, yaitu: 

a. Akhlak pribadi (al-akhlaq al-fardiyyah) yang mencakup akhlak yang 

diperintahkan, yang dilarang dan yang dibolehkan serta akhlak yang 

dilakukan dalam keadaan darurat. 

b. Akhlak berkeluarga (al-akhlak al-usriyyah) yang mencakup tentang 

kewajiban antara orang tua dan anak, kewajiban anatara suami istri dan 

kewajiban terhadap keluarga dan kerabat. 

c. Akhlak bermasyarakat (al-akhlak al-ijtimaiyyah) yang  mencakup 

akhlak yang dilarang dan yang dibolehkan dalam bermuamalah serta 

kaidah-kaidah adab. 

d. Akhlak bernegara (al-akhlak al-daulah) yang mencakup akhlak 

diantara pemimpin dan rakyatnya serta akhlak terhadap negara lain. 

e. Akhlak beragama (al-akhlak ad-diniyyah) yang mencakup tentang 

kewajiban terhadap Allah Swt.
40

 

Sedangkan menurut Quraish Shihab, sasaran akhlak islamiyah 

meliputi: 

a. Akhlak terhadap Allah, titik tolak akhlak terhadap Allah adalah 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah 
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b. Akhlak terhadap sesama manusia 

c. Akhlak terhadap lingkungan, yang dimaksud lingkungan disini adalah 

segala sesuatu yang berada disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-

tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa.
41

 

Menurut Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah akhlak membagi 

pembahasan akhlak menjadi enam, diantanya: 

d. Akhlaq terhadap Allah Swt. 

e. Akhlaq terhadap Rasulullah Saw. 

f. Akhlaq pribadi 

g. Akhlaq dalam keluarga 

h. Akhlaq bermasyarakat 

i. Akhlaq bernegara.
42

  

 

Dari Pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut 

perincian ruang lingkup pendidikan akhlak meliputi: 

a. Akhlak terhadap Allah 

Yang dimaksud akhlak terhadap Allah atau pola hubungan 

manusia dengan Allah adalah sikap dan perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Sekurang-kurangnya ada 

empat alasan mengapa kita mesti berakhlak mulia kepada Allah. 

Pertama, karena Allah yang menciptakan manusia. Kedua, karena 

Allah telah memberikan perlengkapan pancaindera, akal dan hati 
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disamping bentuk tubuh yang sempurna. Ketiga, karena Allah telah 

menyediakan berbagai nahan dan sarana yang diperlukan bagi 

kelangsungan hidup manusia. Keempat, Allah telah memuliakan 

manusia dengan memberinya kemampuan dan potensi di daratan dan 

di lautan.
43

 

Akhlak yang baik kepada Allah berucap dan bertingkah laku 

yang terpuji terhadap Allah baik melalui ibadah langsung seperti 

shalat, puasa dan sebagainya, maupun melalui perilaku tertentu yang 

mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah diluar ibadah 

itu. Berakhlak yang baik meliputi: 

1) Beriman, meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa 

yang difirmankan-Nya, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab, 

rasul-rasul, hari kiamat dan qadha dan qadar. 

2) Taat, yaitu patuh kepada perintah-Nya dan menjauhi segala 

Larangan-Nya 

3) Ikhlas, yaitu melaksankan perintah Allah dengan pasrah tanpa 

mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah. 

4) Khusyuk, yaitu melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. 

5) Husnu adz{-dz{an, yaitu berbaik sangka kepada Allah. 

6) Tawakal, yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam 

melaksankan suatu suatu kegiatan atau rencana. 
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7) Syukur, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas 

nikmat yang telah diberikan-Nya. 

8) Bertasbih, yaitu mensucikan Allah dengan ucapan, yaitu 

memperbanyak mengucapkan subhanallah. 

9) Istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang 

pernah dibuat dengan mengucapkan astaghfirullahal‟adzim. 

10) Takbir, yaitu mengagungkan Allah dengan membaca allahu akbar. 

11) Doa, yaitu meminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan 

cara yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.
44

 

12) Ridha, berarti senang, suka cita, atau puas dalam menerima segala 

sesuatu yang diberikan Allah swt. Segala sesuatu yang terjadi pada 

diri seseorang merupakan bagian dari pemberian Allah dan terjadi 

atas anugerah Allah swt. Orang yang jiwanya ridha tidak ada 

sedikitpun kekecewaan dalam hidupnya.
45

  

Sementara menurut Muhammad Daud Ali Akhlak terhadap 

Allah (Khalik) antara lain sebagai berikut: 

1) Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapa pun juga 

dengan mempergunakan firman-firmanNya dalam al-Qur‟an 

sebagai pedoman hidup dan kehidupan. 

2) Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya 

3) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhoan Allah 

4) Mensyukuri nikmat dan karunia Allah. 
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5) Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar illahi setelah 

berikhtiar maksimal 

6) Memohon ampun hanya kepada Allah 

7) Bertaubat hanya kepada Allah 

8) Tawakkal (berserah diri) kepada Allah.
46

 

b. Akhlak terhadap Sesama Makhluk 

1) Akhlak terhadap manusia 

a) Akhlak terhadap Rasulullah (Nabi Muhammad) 

(1) Mencintai dan memuliakan Rasulullah 

Nabi Muhammad saw telah berjuang selama lebih kurang 

23 tahun membawa umat manusia keluar dari kegelapan 

menuju cahaya yang terang benderang. Beliaulah yang 

berjasa besar membebaskan umat manusia dari belenggu 

kemusrikan, kekufuran dan kebodohan. Berbagai 

penderitaan beliau alami dari perjuangan itu. Nabi sangat 

mencintai dan menyayangi umatnya. Oleh karenanya, 

sebagai seorang mukmin sudah seharusnya mencintai 

beliau melebihi siapapun selain Allah.
47

 

(2) Mengikuti dan menaati Rasulullah saw 

Mengikuti Rasulullah saw merupakan salah satu bukti 

kecintaan seorang hamba terhadap Allah swt. Apa saja 

yang datang dari Rasulullah harus diterima, apa yang 
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diperintahkannya diikuti, dan apa yang dilarangnya 

ditinggalkan. Taat terhadap Rasulullah saw bersifat mutlak, 

karena taat kepada beliau merupakan bagian dari taan 

kepada Allah swt.
48

 

(3) Mengucapkan shalawat dan salam 

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman 

untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah 

bukanlah Nabi membutuhkannya. Ucapan shalawat dan 

salam dari kita, orang-orang beriman sebagai bukti 

penghormatan kepada beliau, juga kebaikan kita sendiri. 

Selain itu juga sebagai wujud dari iman, cinta dan hormat 

kita kepada beliau atas jasa-jasa yang tidak ada 

tandingannya untuk umat manusia. Rasulullah sangat 

menghargai orang yang mau bershalawat kepada beliau, 

bahkan manfaat dari shalawat dan salam itu juga untuk 

kebaikan kita sendiri. 
49

 

b) Akhlak terhadap orang tua 

(1) Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya. 

(2) Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan 

sayang. 

(3) Berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, 

mempergunakan kata-kata lemah lembut. 
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(4) Berbuat kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. 

(5) Mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka 

kendatipun seorang atau kedua-duanya telah meninggal 

dunia.
50

 

c) Akhlak terhadap diri sendiri 

(1) Syukur 

Muhammad al-Razi mengartikan syukur sebagai memuji 

pihak yang telah berbuat baik atas kebikan yang telah ia 

berikan. Rumusan yang paling lengkap dikemukakan oleh 

ar-ragib al-Isfahani yang menyatakan bahwa syukur berarti 

menggambarkan nikmat dan menampakkannya (tasawwur 

an-ni‟mah wa idzarah) yang merupakan lawan dari kata 

kufur (kufr) yang berarti merupakan nikmat dan 

menutupinya (nisyan an-ni‟mah wa satruha). Syukur, kata 

ar-Ragib ada tiga macam: syukurnya hati (syukr al-qalb) 

berupa penggambaran nikmat, syukurnya lisan (syukr al-

lisan) berupa pujian kepada pemberi nikmat dan syukurnya 

anggota tubuh yang lain (syukr al-jawarih) dengan 

mengimbangi nikmat itu menurut kadar kepantasannya.
51

 

(2) Memelihara kesucian diri („iffah) 

Memelihara kesucian diri („iffah) adalah memelihara 

kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, 
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merusak dan menjatuhkannya. Diantara bentuk-bentuk 

„iffah adalah: (a) menjaga penglihatan, pergaulan, dan 

pakaiannya; (b) tidak menadahkan tangan untuk meminta-

minta; (c) manjauhi segala macam ketidakjujuran. Orang 

yang mempunyai sikap „iffah akan dihormati dan mendapat 

kepercayaan dari masyarakat. Dan yang lebih penting lagi 

dia akan mendapatkan ridha dari Allah swt.
52

 

(3) Ikhlas  

Ikhlas berarti berbuat tanpa pamrih, hanya mengharap ridha 

dari Allah swt. persoalan ikhlas tidak ditentukan oleh ada 

tidaknya imbalan materi, tapi ditentukan oleh tiga faktor 

yakni; (a) niat yang ikhlas (ikhlas} al-Niyah) ; (b) beramal 

dengan sebaik-baiknya (itqa<n al-‘amal); (c) pemanfaatan 

hasil usaha dengan tepat (jaudah al-ada<).53
 

(4) Sabar 

Merupakan perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri 

sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan 

terhadap apa yang menimpanya. Lingkup aplikasi sabar 

menurut al-Ghazali meliputi: (a) al-s{abr fi< al-t{a’a<t (terus 

menerus sabar dalam menjalankan ketaatan); (b) al-s{abr fi< 

‘an al-ma’s{iyyah (sabar dalam rangka menghindarkan diri 
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dari maksiat); (c) al-s{abr ‘ala al-mus{ibah (tega dan saba 

dalam menghadapi musibah).
54

 

(5) Jujur  

Jujur mempunyai banyak definisi, namun ada satu makna 

yang sering digunakan dan mudah dipahami yaitu, 

perkataan yang benar, sesuai dengan realita yang dilihat 

oleh orang yang mengatakannya meskipun orang lain tidak 

mengetahuinya.
55

 

(6) Amanah 

Amanah adalah segala sesuatu yang wajib terhadap seorang 

Muslim untuk menjaga, melindungi dan menunaikannya, 

atas rasa tanggung jawab seorang muslim atas apa-apa yang 

dipercayakannya pada dirinya dan upaya kerasnya 

menunaikan tanggung jawab tersebut dengan cara yang 

diridhoi Allah swt.
56

 

(7) Rendah hati 

Rendah hati (tawadhu‟) ialah sikap yang tumbuh karena 

keinsyafan bahwa segala kemuliaan hanya milik Allah swt. 

Maka tidak sepantasnya manusia mengklaim kemuliaan 

kecuali dengan pikiran dan perbuatan yang baik, yang 

itupun hanya Allah swt yang menilainya. Rendah hati akan 
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melahirkan sikap-sikap mulia, seperti menghargai pihak 

lain, saling menjaga, dan menghomati perasaan masing-

masing, anak kecil bersikap sopan kepada orang yang lebih 

tua, orang dewasa bersikap sayang kepada yang 

dibawahnya. Bila sikap tawadhu‟ ini tercermin pada diri 

kita niscaya akan terwujud sebuah kehidupan  yang sakinah 

yang penuh cinta kasih.
57

 

(8) Pemaaf (al-„afwu) 

Yang dimaksud dengan al-„afwu adalah berlapang dada 

dalam memberikan maaf kepada orang yang melakukan 

kesalahan, dengan tanpa disertai rasa benci di hati, apalagi 

merencanakan pembalasan terhadap orang yang 

melakukakan kesalahan itu, meskipun dia sanggup 

melakukan pembalasan itu.
58

 

(9) Syaja‟ah (Keberanian) 

Keberanian adalah merupakan suatu keutamaan bagi 

kekuatan marah, karena memang kekuatan marah itu benar-

benar nyata, namun bersama kekuatan senangnya ia tetap 

tunduk kepada akal yang terdidik dengan pendidikan agama 

dalam tindakan maju mundurnya. Keberanian itu 

merupakan tindakan pertengahan antara dua kehinaan yang 

meliputnya, yaitu melampaui batas dan pengecut. 
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Melampaui batas adalah tindakan melebihi keseimbangan, 

seseorang manusia berani maju menghadapi hal yang 

berbahaya menurut pertimbangan akala seharusnya tidak 

maju.
59

 

d) Akhlak terhadap keluarga, karib kerabat 

(1) Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam 

kehidupan keluarga. 

(2) Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak. 

(3) Berbakti kepada ibu bapak. 

(4) Mendidik anak dengan kasih sayang. 

(5) Memelihara hubungan silaturrahim dan melanjutkan 

silaturrahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal 

dunia.
60

 

e) Akhlak terhadap tetangga 

(1) Saling mengunjungi 

(2) Saling bantu diwaktu senang lebih-lebih tatkala susah 

(3) Saling beri memberi 

(4) Saling hormat menghormati 

(5) Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan.
61
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f) Akhlak terhadap masyarakat 

(1) Memuliakan tamu 

(2) Saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa 

(3) Mengajurkan anggota masyarakat termasuk diri sendiri 

berbuat baik dan mencegah diri sendiri dan oang lain 

melakukan perbuatan jahat (munkar) 

(4) Memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan 

hidup dan kehidupannya 

(5) Menunaikan amanah dengan jalan melaksankan 

kepercayaan yang diberikan seseorang atau masyarakat 

kepada kita. 

(6) Menempati janji.
62

  

2)  Akhlak terhadap bukan manusia (lingkungan hidup) 

a) Sadar dan memlihara kelestarian lingkungan hidup. 

b) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, 

fauna dan flora 

c) Sayang pada sesama makhluk.
63

 

Ruang lingkup pendidikan akhlak mempunyai dua posisi, pertama 

posisi dimana manusia sebagai hamba Allah Swt. yang senantiasa 

berperilaku yang baik dalam setiap langkah dan waktu. Kedua, posisi 

dimana manusia dituntut untuk selalu menjaga apa yang ada di muka 

bumi ini (khalifah di bumi). 
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5. Metode Pendidikan Akhlak 

Secara implisit, Musyarofah dalam tesisnya menjelaskan bahwa 

al-Ghazali menerangkan beberapa metode pendidikan Islam, khususnya 

metode yang menekankan pada pendidikan akhlak diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode suri tauladan yang dapat membentuk akhlak santun. 

b. Metode nasihat (mau‟idoh al-hasanah) yang dapat membentuk akhlak 

sabar, ikhlas dan iman kepada Allah Swt. 

c. Metode latihan (drill) yang dapat membentuk akhlak sabar, tekun, 

disiplin dan iman kepada Allah Swt. 

d. Metode pembiasaan yang dapat membentu akhlak istiqomah, sabar 

dan santun. 

e. Metode anjuran dan larangan yang dapat membentuk akhlak disiplin, 

iman kepada Allah Swt. 

f. Metode pujian (reward) yang dapat membentuk akhlak santun dan 

rendah hati.
64

 

 

B. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter diartikan 

sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 
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seseorang dari yang lain; tabiat; watak.
65

 Menurut kamus psikologi, 

karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, 

misalnya kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat 

yang relatif tetap. 

Secara harfiah, karakter bermakna kualitas mental atau moral, 

nama dan reduplikasi. Jadi, dapat dinyatakan bahwa karakter adalah 

kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti 

individu yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong 

dan penggerak, serta membedakannya dengan individu lain.
66

 

Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk 

kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat 

mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikkannya 

dalam sehari-hari. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa manusia tidak 

akan mencapai tujuan hidupnya kecuali melalui ilmu dan amal. Tidak 

beramal kecuali dengan mengetahui cara pelaksanaan amal. Dengan 

demikian, pangkal kehidupan didunia dan akhirat sebagai tujuan hidup 

adalah ilmu.
67

 

Menurut Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga unsur 

pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai 

kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). 
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Dengan demikian pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya sadar 

dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mencintainya 

dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
68

 

Dari pembahasan diatas dapat ditegaskan bahwa pendidikan 

karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara 

sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.
69

 

2. Landasan Pendidikan Karakter 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Bab II Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 

bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”
70
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3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter secara terperinci memiliki lima tujuan, yaitu: 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji 

dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, penuh kreatif dan berwawasan kebangsaan. 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan dan 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
71

 

4. Media Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dilakukan melaui berbagai media yang 

mencangkup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat 

politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Keluarga merupakan 

agen sosialisasi pertama bagi seoarang individu, melalui pendengaran, 

penglihatan, serta pengamatan. Disinilah peran penting orang tua untuk 

turut membangun karakter positif bagi anak. Sekolah sebagai organisasi 

pendidikan formal, membantu seorang individu belajar dan berkembang. 
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Sekolah tentu tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan 

yang bertujuan mengembangkan intelektual saja, tetapi juga 

mempengaruhi kemandirian, tanggung jawab, dan tata tertib. Lewat 

sekolah dapat pula memfasilitasi pembentukan keperibadian siswa sesuai 

nilai dan norma, mewariskan nilai-nilai budaya, serta mendorong 

partisipasi demokrasi siswa.  

Media massa terdiri atas media cetak (seperti surat kabar dan 

majalah) dan media elektronik (seperti radio, televisi, video, film, piringan 

hitam dan kaset). Media massa memiliki peranan penting dalam proses 

sosialisasi. Kehadiran media massa sangat mempengaruhi tindakan dan 

sikap anggota masyarakat terutama anak-anak. Nilai-nilai dan norma yang 

disampaikan akan tertanam dalam diri anak melalui penglihatan maupun 

pendengaran yang dilihat dalam acara. Tayangan-tayangan yang 

mengandung nilai-nilai tertentu secara tidak langsung akan tertanam dalam 

diri penontonnya. Oleh karena itu, media massa bisa menjadi media yang 

efektif dan strategis untuk menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai 

positif.
72
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5. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di 

Indonesia diidentifikasi berasal dari empat sumber yaitu: 

a. Agama 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh 

karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari 

pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan 

kenegaraanpun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. 

Karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-

nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
73

 

b. Pancasila 

NKRI ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan 

dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada 

pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-

pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan 

seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik 

yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan 
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menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga 

negara.
74

 

c. Budaya 

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam pemberian 

makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam 

kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai 

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
75

 

d. Tujuan Pendidikan Nasional 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sis 

diknas menyebutkan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan 

nasional sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga 
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negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di 

berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat 

berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara 

Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber 

paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa.
76

 

Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, teridentifikasi 

sejumlah nilai untuk pendidikan karakter seperti tabel berikut:.
 
 

Tabel 2.1  

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter 

No. Nilai Deskripsi 

1.  Religius  Sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2.  Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan 

tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-
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baiknya 

6. Kreatif  Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki 

7. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas tugasnya. 

8. Demokratis  Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin 

tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihatnya, dan didengarnya. 

10. Semangat 

kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta tanah 

air 

Cara berfikir, bertindak, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap Bahasa, 

lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

12. Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13. Bersahabat/ 

komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain. 

14. Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dana man atas kehadiran 

dirinya. 

15. Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 
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dirinya. 

16. Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitar, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli 

sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18. Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya di lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

social, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha 

Esa.
 77

 

 

 

Jadi, paparan tersebut dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 20 

Tahun 2018 pasal 2 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang 

berbunyi: 

1. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam 

pendidikan karakter terutama meliputi religius, jujur, toleran, disiplin, 

bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

bertanggung jawab. 
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2. Nilai sebagaimana dimaksut pada ayat (1) merupakan perwujudan dari 

5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, 

nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang 

terintegrasi dalam kurikulum.
78

 

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah gerakan pendidikan dibawah tanggungjawab satuan pendidikan 

untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, 

oleh rasa, olah pikir, dan olah raga dengan perlibatan dan kerjasama 

antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari 

gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
79

 

Hal tersebut diselenggarakan dalam rangka untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.”
80
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BAB III 

BIOGRAFI AL-HABIB UMAR BIN MUHAMMAD BIN SALIM BIN 

HAFIDZ, KEISTIMEWAAN DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK 

DALAM KITAB MAWLID AL-D{IYA>’ AL-LA>MI’  

 

A. Biografi al-Imam al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz 

Al-Imam al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz 

dilahirkan sebelum fajar  hari Senin, 4 Muharram 1383 H/ 27 Mei 1963 di 

kota Tarim. Dikota yang penuh berkah inilah beliau tumbuh dan menerima 

didikan agama serta menghafal kitab suci al-Qur‟an dalam keluarga yang 

terkenal iman, ilmu dan akhlak yang luhur. Guru pertamanya sudah tentu 

ayahanda beliau yaitu Habib Muhammad bin Salim yang juga merupakan 

Mufti Kota Tarim al-Ghanna itu.
81

 

1. Nasab 

Adapun nasab al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin 

Hafidz telah tertulis dalam Rabithah Alawiyah. Beliau adalah al-Habib 

Umar putera dari Muhammad putera dari Salim putera dari Hafidz putra 

dari „Aidarous putera dari al-Hussain putera dari al-Shaikh Abi Bakr 

putera dari Salim putera dari  „Abd-Allah putera dari „Abd-al-Rahman 

putera dari „Abd-Allah putera dari al-Shaikh „Abd-al-Rahman al-Saqqaf 

putera dari Muhammad Maula al-Daweela putera dari Ali putera dari 

„Alawi putera dari al-Faqih al-Muqaddam Muhammad putera dari „Ali 
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putera dari Muhammad Sahib al-Mirbat putera dari „Ali Khali„ Qasam 

putera dari „Alawi putera dari Muhammad putera dari „Alawi putera dari 

„Ubaidallah putera dari al-Imam al-Muhajir to Allah Ahmad putera dari 

„Isa putera dari Muhammad putera dari „Ali al-„Uraidi putera dari Ja‟far 

al-Sadiq putera dari Muhammad al-Baqir putera dari „Ali Zain al-„Abidin 

putera dari Hussain sang cucu laki-laki, putera dari pasangan „Ali putera 

dari Abu Talib dan Fatimah al-Zahra puteri dari Rasul Muhammad 

Shallallahu Alaihi Wasallam.
82

  

2. Perjalanan Hidup Habib Umar bin Salim bin Hafidz 

Beliau terlahir di Tarim, Hadramaut, salah satu kota tertua di 

Yaman yang menjadi sangat terkenal di seluruh dunia dengan 

berlimpahnya para ilmuwan dan para alim-ulama yang dihasilkan kota ini 

selama berabad-abad. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang memiliki 

tradisi keilmuan Islam dan kejujuran moral dengan ayahnya yang adalah 

seorang pejuang martir yang terkenal, Sang Intelektual, Sang Da‟i Besar, 

Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Shaikh Abu Bakr bin Salim. 

Ayahnya adalah salah seorang ulama intelektual Islam yang mengabdikan 

hidupnya demi penyebaran agama Islam dan pengajaran Hukum Suci 

serta aturan-aturan mulia dalam Islam. Ia secara tragis diculik oleh 

kelompok komunis dan diperkirakan telah meninggal. Demikian pula 

kedua kakek dia, al-Habib Salim bin Hafiz dan al-Habib Hafiz bin Abd-
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Allah yang merupakan para intelektual Islam yang sangat dihormati kaum 

ulama dan intelektual Muslim pada masanya.
83

 

Beliau telah mampu menghafal Al-Qur'an pada usia yang sangat 

muda dan juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih, hadits, Bahasa 

Arab dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan yang membuatnya termasuk 

dalam lingkaran keilmuan yang dipegang teguh oleh begitu banyak 

ulama-ulama tradisional seperti Muhammad bin „Alawi bin Shihab dan al-

Shaikh Fadl Baa Fadl serta para ulama lain yang mengajar di Ribat, 

Tarim. Beliau pun mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu-ilmu 

spiritual keagamaan dari ayahnya yang meninggal syahid, al-Habib 

Muhammad bin Salim, yang darinya didapatkan cinta dan perhatiannya 

yang mendalam pada dakwah dan bimbingan atau tuntunan keagamaan 

dengan cara Allah SWT. Ayahnya begitu memperhatikan sang „Umar 

kecil yang selalu berada di sisi ayahnya di dalam lingkaran ilmu dan 

zikir.
84

 

Namun secara tragis, ketika al-Habib „Umar sedang menemani 

ayahnya untuk sholat Jumat, ayahnya diculik oleh golongan komunis dan 

sang „Umar kecil sendirian pulang ke rumahnya dengan masih membawa 

syal milik ayahnya, dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah terlihat lagi. 

Ini menyebabkan „Umar muda menganggap bahwa tanggung-jawab untuk 

meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya dalam bidang Da„wah 

sama seperti seakan-akan syal sang ayah menjadi bendera yang diberikan 
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padanya di masa kecil sebelum ia mati syahid. Sejak itu, dengan sang 

bendera dikibarkannya tinggi-tinggi, ia memulai, secara bersemangat, 

perjalanan penuh perjuangan, mengumpulkan orang-orang, membentuk 

Majelis-majelis dan da‟wah. Perjuangan dan usahanya yang keras demi 

melanjutkan pekerjaan ayahnya mulai membuahkan hasil. Kelas-kelas 

mulai dibuka bagi anak muda maupun orang tua di mesjid-mesjid 

setempat di mana ditawarkan berbagai kesempatan untuk menghafal Al-

Qur‟an dan untuk belajar ilmu-ilmu tradisional.
 85

 

Ia sesungguhnya telah benar-benar memahami Kitab Suci 

sehingga dia telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah meskipun 

usianya masih muda. Namun hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran 

akan keselamatannya dan akhirnya diputuskan untuk mengirimnya ke 

kota Al-Bayda‟ yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara yang 

menjadikannya jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai sang 

sayyid muda. 

Di sana dimulai babak penting baru dalam perkembangannya. 

Masuk sekolah Ribat di al-Bayda‟ dia mulai belajar ilmu-ilmu tradisional 

di bawah bimbingan ahli dari yang Mulia al-Habib Muhammad bin „Abd-

Allah al-Haddar, semoga Allah mengampuninya, dan juga di bawah 

bimbingan ulama mazhab Syafi„i al-Habib Zain bin Sumait, semoga Allah 

melindunginya. Janjinya terpenuhi ketika akhirnya dia ditunjuk sebagai 
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seorang guru tak lama sesudahnya. Dia juga terus melanjutkan 

perjuangannya yang melelahkan dalam bidang Da„wah.
86

 

Tak lama setelah itu, dia melakukan perjalanan melelahkan demi 

melakukan ibadah Haji di Mekkah dan untuk mengunjungi makam 

Rasulullah saw di Madinah. Dalam perjalanannya ke Hijaz, dia diberkahi 

kesempatan untuk mempelajari beberapa kitab dari para ulama terkenal di 

sana, terutama dari al-Habib 'Abdul Qadir bin Ahmad al-Saqqaf yang 

menyaksikan bahwa di dalam diri „Umar muda, terdapat semangat 

pemuda yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya Saw dan sungguh-

sungguh tenggelam dalam penyebaran ilmu dan keadilan terhadap sesama 

umat manusia sehingga ia dicintai al-Habib Abdul Qadir salah seorang 

guru besarnya. Begitu pula dia diberkahi untuk menerima ilmu dan 

bimbingan dari kedua pilar keadilan di Hijaz, yakni al-Habib Ahmed 

Mashur al-Haddad dan al-Habib 'Attas al-Habsyi.
87

 

Setelah Perjalanan ke Hijaz, nama al-Habib Umar bin Hafiz mulai 

tersebar luas terutama dikarenakan kegigihan usahanya dalam 

menyerukan agama Islam dan memperbaharui ajaran-ajaran awal yang 

tradisional. Namun kepopuleran dan ketenaran yang besar ini tidak sedikit 

pun mengurangi usaha pengajarannya. Bahkan sebaliknya, ini 

menjadikannya mendapatkan sumber tambahan di mana tujuan-tujuan 

mulia lainnya dapat dipertahankan. Tiada waktu yang terbuang sia-sia, 

setiap saat dipenuhi dengan mengingat Allah dalam berbagai 
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manifestasinya, dan dalam berbagai situasi dan lokasi yang berbeda. 

Perhatiannya yang mendalam terhadap membangun keimanan terutama 

pada mereka yang berada didekatnya, telah menjadi salah satu dari 

perilakunya yang paling terlihat jelas sehingga membuat namanya 

tersebar luas bahkan hingga sampai ke Dunia Baru. 

3. Dar al-Musthafa 

Dar-al Musthafa menjadi hadiah beliau bagi dunia, dan di 

pesantren itu pulalah ajaran para salafusshalihin diserukan, hingga 

menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam waktu yang dapat dikatakan 

demikian singkat, penduduk Tarim akan menyaksikan berkumpulnya 

pada murid dari berbagai daerah yang jauh bersatu di satu kota yang 

hampir terlupakan ketika masih dikuasai para pembangkang komunis. 

Murid-murid dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Kepulauan Comoro, 

Tanzania, Kenya, Mesir, Inggris, Pakistan, Amerika Serikat dan Kanada, 

juga negara-negara Arab lain dan negara bagian di Arab akan diawasi 

secara langsung oleh al-Habib Umar. Mereka ini akan menjadi perwakilan 

dan penerus perjuangan Islam. 

Habib Umar kini tinggal di Tarim, Yaman dimana beliau 

mengawasi perkembangan di dar al-Musthafa dan berbagai sekolah lain 

yang telah dibangun dibawah manajemen beliau.beliau masih memegang 

peran aktif dalam penyebaran agama Islam, sedemikian aktifnya sehingga 
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beliau meluangkan hampir sepanjang tahunnya mengunjungi berbagai 

negara di seluruh dunia demi melakukan kegiatan-kegiatan mulianya.
88

 

4. Dakwah di Indonesia 

Awal kedatangan Habib Umar ke Indonesia adalah pada tahun 

1994. Dia diutus oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf yang 

berada di Jeddah untuk mengingatkan dan menggugah ghirah (semangat 

atau rasa kepedulian) para Alawiyyin Indonesia, disebabkan sebelumnya 

ada keluhan dari Habib Anis bin Alwi al-Habsyi seorang ulama dan tokoh 

asal Kota Solo/Kota Surakarta, Jawa Tengah tentang keadaan para 

Alawiyyin di Indonesia yang mulai jauh dan lupa akan nilai-nilai ajaran 

para leluhurnya. 

Dakwahnya juga sangat dirasakan kesejukannya dan disambut 

dengan hangat oleh umat Islam di Indonesia. Masyarakat menyambutnya 

dengan sangat antusias dan hangat, mengingat bahwa kakeknya yang 

kedua, Al-Habib Hafidz bin Abdullah bin Syekh Abubakar bin Salim, 

berasal dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Dakwahnya 

yang sangat indah dan sejuk itu yang bersumber dan sang kakek Nabi 

Muhammad Saw, sangatlah diterima oleh berbagai kalangan, baik 

pemerintah maupun rakyat, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda. 

Di Indonesia al-Habib Umar sudah beberapa kali membuat 

kerjasama dengan pihak bahkan pemerintah Indonesia, dalam hal ini 

Ditjen Kelembagaan Keagamaan Kementerian Agama Indonesia meminta 
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pembuatan kerjasama dengan al-Habib Umar dan Dar-al Musthafa untuk 

pengiriman Sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya para kiai 

pimpinan pondok pesantren untuk mengikuti program pesantren kilat 

selama tiga bulan di bawah bimbingan langsung al-Habib Umar. Sampai 

saat ini, banyak sudah santri-santri di Indonesia yang menuntut ilmu di 

pondok pesantren yang dia pimpin, Dar-al Musthafa di Hadhramaut, dan 

telah melahirkan banyak da‟i yang meneruskan perjuangan dakwahnya di 

berbagai daerah di Indonesia.
89

 

5. Daftar Kitab Karangan Habib Umar bin Salim bin Hafidz 

Disamping sebagai da‟i, Habib Umar juga penulis yang produktif. Karya-

karyanya tidak sebatas ilmu fiqih, beliau juga mengarang beberapa kitab 

tasawuf dan maulid. Kitab yang ditulis antara lain:  

a. Is'af at Thalibi 

b. Ridha al-Khalaq bi bayan Makarimal Akhlaq 

c. Taujihat at-Thullab 

d. Syarah Mandzumah Sanad al-'Ulwi 

e. adz-Dzakirah al-Musyarrafah(Fiqih) 

f. Dhiyaullami'bidzikri Maulid an-Nabi asy-Syafi' (Maulid Nabi 

Muhammad SAW) 

g. Khuluquna 

h. Khulasoh madad an-nabawiy (Dzikir) 

i. Syarobu althohurfi dhikri siratu badril budur 
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j. Taujihat nabawiyah 

k. Nur aliman(Aqidah) 

l. Almukhtar syifa alsaqim 

m. Al washatiah 

n. Mamlakatul qa’ab wa al ‘adha’ 

o. Muhtar Ahadits (Hadits) 

p. Durul Asas (Nahwu) 

q. Tsaqafatul Khatib (Panduan Khutbah) 

r. Dll.
90

 

 

Kitab Maulid Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ merupakan karya al-

Habib Umar paling monumental yang berisi syair pujian terhadap 

Rasulullah SAW, umat islam Indonesia telah banyak mengenal dan 

membaca karya ini, yang juga mengenalnya dengan Maulid al-Habib 

Umar. 

Semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam kesehatan dan 

keberkahan lahir dan bati, serta tidak mengharamkan kita dari ilmu dan 

rahasia Illahi yang terangkum dalam diri beliau. Semoga Allah 

memperbanyak orang-orang yang seperti beliau. Dan menjadikan kita 

bersama beliau didunia dan akhirat kelak. Aamiin. 
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B. Sejarah Kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ dan Keistimewaannya 

Kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ berisi tentang sejarah kehidupan 

Nabi Muhammad saw secara singkat, tentang kemuliaan, keistimewaan 

Rasulullah, sekilas tentang bagaimana beliau diutus Allah swt, perjuangan 

Rasulullah ketika hijrah, pertempuran bersama para sahabat, yang ditutup 

dengan doa. Yang sebenarnya adalah ringkasan tentang kehidupan Nabi 

Muhammad saw. Kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ merupakan kitab yang 

disusun oleh al-Hafidz al-Musnid al-Habib Umar bin Muhmmad bin Salim 

bin Hafidz. Inilah kitab mutaakhir yang penyusunannya masih dapat kita 

jumpai untuk dimintai ijazahnya secara langsung. 

Dijelaskan oleh Almarhum Habib Munzir al-Musawa pimpinan 

Majelis Rasulullah Saw Jakarta,bahwa  Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ dikarang 

dan ditulis oleh al-Hafidz al-Musnid al-Habib Umar bin Muhmmad bin Salim 

bin Hafidz pada tahun 1994 di kota Syihir, dekat Mukalla, Hadramaut, saat 

beliau Habibana Munzir al-Musawa menimba ilmu disana.  Mawlid Al-D{iya>’ 

Al-La>mi’ ini ditulis oleh Guru Mulia pada saat dini haridan rampungnya pada 

saat sebelum akhir sepertiga malam terakhir.
91

 

Guru Mulia Al-Habib Umar banyak sekali membuat syair, beberapa 

diantaranya sempat tercatat oleh murid-murid beliau, ada juga yang 

merekamnya, dan diantara ribuan syair tersebut adalah Mawlid Al-D{iya>’ Al-

La>mi’ ini. Guru Mulia memiliki keahlian sastra bahasa yg tinggi dan beliau 
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memadunya dengan kekuatan ruh beliau di dalam ma‟rifah dan dipadu pula 

dengan kedalaman Ilmu syariah dan keluasan ilmu hadits yg beliau miliki, 

beliau memadukan semuanya kedalam Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’. Hal ini 

dalam kekeramatan Aulia‟ disebut Warad, semacam ilham tapi dari keahlian 

manusia yang dipadu Allah, ini juga disebut ladunniy.
92

 

Guru Mulia pada suatu malam memanggil salah satu muridnya yg 

penulis, lalu berkata: “Bawakan kertas, tulislah”. Lalu beliau berucap, 

melantunkan Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’mulai tengah malam, dan sekitar 

sepertiga malam terakir seluruh Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ sudah selesai. 

Adapun keistimewaan Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ yang dijelaskan 

oleh Almarhum Habib Munzir al-Musawa, beliaupun menjawab: 

“Kalau bukan karena ingin menyemangati, saya tak akan 

menjawabnya. Ruh Rasulullah saw tak pernah tidak hadir dalam 

majelis Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’, banyak para jamaah bermimpi 
melihat Ahlul Badr, Ahlul Uhud, para Wali masa lalu, bahkan para 

Nabi, hadir di majelis Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’, dan Ruh Rasul saw 
sudah ada sebelum satu orang pun sampai, dan tidak keluar sebelum 

tak tersisa satu orang pun.” 

Ketika saya sudah lama bertahun tahun tidak jumpa dengan Habib 

Zein bin Smeith Madinah, karena beberapa kali beliau ke Indonesia 

saya tak sempat jumpa, maka ketika jumpa saya tertunduk tunduk 

mencium tangan beliau, maka Habib Zein dengan santainya berkata: 

“Ahlan wahai Munzir....” Saya berkata: “wahai Habibana Zein, 

bagaimana habib masih kenal nama saya padahal saya lama tak jumpa 

habibana?”. Beliau menjawab: “Bagaimana aku lupa namamu, kau 

tiap malam ada dihadirat Rasulullah saw”. Hampir saya jatuh pingsan 

mendengar ucapan itu, dan beliau dg santainya pergi begitu saja 

menghadapi tamu-tamu lain.
93
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Banyak rahasia terpendam dalam Maulid ini, diantaranya pembukanya 

adalah 12 bait, melambangkan kelahiran Rasul saw pada tangggal 12, lalu 

fashl pertama terdiri dan diambil dari tiga surat, yaitu Surat Al-Fath, Surat At-

Taubah, dan Surat Al-Ahzab. Tiga surat ini melambangkan lahirnya Rasul 

saw pada bulan tiga (Rabi'ul Awal), lalu bait-baitnya berjumlah 63, 

melambangkan usia beliau saw 63 tahun. 

Guru Mulia mampu menuliskan dengan penuh hampir seluruh dari 

sejarah Rasulullah saw mulai dari masa lahir, tanggal lahir, bulan lahir, 

tahunnya, jumlah peperangan yang dijalani Rasulullah saw, perjuangan di 

Makkah, perjuangan di Madinah, Fattah Mekkah, usia Rasul, jumlah Ahlul 

Badr yang wafat, tahun perang Badr, tanggalnya, bulannya, dan ratusan 

sejarah-sejarah lain yg terjadi dimasa Rasulullah saw. Semua ini termuat di 

dalam Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ dengan kodetifikasi-kodetifikasi yang 

mungkin belum kita pahami.
94

 

 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dan tujuan Pendidikan Akhlak dalam 

Kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ 

1. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

Dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ al-Habib Umar bin 

Muhammad bin Salim bin Hafidz berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh  peneliti menemukan nilai-nilai pendidikan akhlak dengan perincian 

sebagai berikut: 
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a. Akhlak Terhadap Allah Swt 

1) Beriman 

                            

                            

   

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu 

kemenangan yang nyata
95

. Supaya Allah memberi 

ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu 

dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-

Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang 

lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan 

pertolongan yang kuat (banyak). (Q.S. al-Fath: 1-3)
96

 

 

                       

                           

                           

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari 

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, 

sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 

bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap 

orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari 

keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; 

tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-Nya aku 

bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy 

yang agung".(Q.S. al-Taubah: 128-129)
97
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Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bershalawat untuk Nabi
98

. Hai orang-orang yang 

beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Q.S. al-

Ahzab: 56)
99

 

 

Ketiga ayat tersebut merupakan awal pembukaan dari kitab 

Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’  yang melambangkan lahirnya 

Rasulullah saw pada bulan tiga yaitu Rabiul Awal. 

2) Memuji Allah dan mensyukuri nikmat serta karunia Allah 

 ِبَعْبِدِه اْلُمْخَتاِر َمْن َدَعانَا   َأْلَْْمُد لِّلِو المِذى َىَدانَا
Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk 

melalui Hamba-Nya yang terpilih (saw) yang telah 

menyeru kami.
100

 

 

Memuji Allah dalam rangka karena Allah lah yang telah 

mengutus seorang Rasul untuk menjadi rahmat diseluruh alam. 

Sudah selayaknya manusia harus terus menyukuri segala nikmat 

dan karunia yang telah Allah berikan.  

3) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhoan Allah 

نُّ َتْسَأُل رَب مَها الرٍّْضَوانَ    فَا ْىَتاَجِة اأْلَْرَواُح َتْشَتاُق الٍَّقا  َوَتَِ
Artinya: “Maka bergetarlah ruh-ruh merindukan perjumpaan, dan 

merintih memohon Keridhoan dari Tuhan-Nya”.
101
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b. Akhlak Terhadap Sesama Makhluk 

1) Akhlak Terhadap Rasulullah saw 

(a) Mencintai dan memuliakan Rasulullah saw 

 ِإال َوَأْضَحى َوِاََلًا َنْشَونَا   َوالّلِو َما ذُِكَر اْْلَِبْيُب َلَدى اْلُمِحبٍّ 

ْوَن المِذْيَن َعَلْيِهمُ  َفاِئِس َىنَا   أَْيَن اْلُمِحب ُّ  َبْذُل الن ٌُّفْوِس َمَع الن م

 ِإالم بِِو انْ تَ َعُشْوا َو أَْذَىَب رَانَا   َفىاَل َيْسَمُعْوَن ِبذِْكِر طََو اْلُمْصطَ 
Artinya: “Demi Allah tidaklah diperdengarkan Nama Sang 

Kekasih (saw) pada orang yang mencintainya, maka 

akan tersentak gembira dan hilanglah segala 

kesusahan, 

Dimanakah para pecinta, yang mereka itu rela 

berkorban dengan nyawa dan meremehkan hal-hal 

yang berharga (yang bersifat duniawi), 

Tidaklah mereka mendegar sebutan Nama Thahaa al-

Musthafa (saw), maka bangkitlah semangatdan 

hilanglah segala kegundahan hati”,
102

 

 

(b) Mengucapkan shalawat dan salam 

 َعَلى َحِبْيِبَك َمَن إِلَْيَك َدَعانَا   َصلٍّ َوَسلٍّْم َدئِمً  يَا رَب مَنا
Artinya: “Wahai Tuhan kami limpahkanlah Shalawat dan salam 

sejahtera selamanya, pada kekasih Mu yang tellah 

menyeru kami Kepada-Mu”.
103
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2) Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

(a) Sifat Jujur 

ةٍ  َصُدْوًقا فَ َنَشا  َوفُ تُ ومٍة َوأََمانٍَة ِمْعوَانَا   ُُمِْسًنا َذاِعفم

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 

tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, 

sifat menjaga kehormatan”,
104

 

 

(b) Berbudi pekerti mulia (baik) 

ةٍ ُمْحِسًنا فَ َنَشا َصُدْوقًا   َوفُ تُ ومٍة َوأََمانٍَة ِمْعَوانَا   َذاِعفم

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 

tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, 

sifat menjaga kehormatan”.
105

 

 

(c) Menjaga kehormatan („Iffah) 

 انَاَوفُ تُ ومٍة َوأََمانٍَة ِمْعوَ   َذاِعفَّة   ُُمِْسًنا فَ َنَشا َصُدْوقًا

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 

tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, 

sifat menjaga kehormatan”.
106

 

 

(d) Amanah 

ةٍ فَ َنَشا َصُدْوقً    ِمْعَوانَا َوَأَمانَة  َوفُ تُ ومٍة    ا ُُمِْسًنا َذاِعفم

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 
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tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, 

sifat menjaga kehormatan”.
107

 

 

(e) Semangat 

 َوَمَكارٍِم اَل ََتَْتِصى ُحْسَبانَا  َوَشَجاَعٍة َوتَ َوقُّرٍ  َذاِهمَّة  

Artinya: “Pemilik semangat, keberanian, tenang dan banyak 

diam, serta segala bentuk sifat mulia yang tak 

terhitung banyaknya”
108

 

(f) Keberanian 

 َوَمَكارٍِم اَل ََتَْتِصى ُحْسَبانَا َوتَ َوقٍُّر  َوَشَجاَعة  َذاِِهمٍة 

Artinya: “Pemilik semangat, keberanian, tenang dan banyak 

diam, serta segala bentuk sifat mulia yang tak 

terhitung banyaknya”.
109

 

 

(g) Tenang  

 َوَمَكارٍِم اَل ََتَْتِصى ُحْسَبانَا َوتَ َوقُّر   َوَشَجاَعةٍ  َذاِِهمةٍ 

Artinya: “Pemilik semangat, keberanian, tenang dan banyak 

diam, serta segala bentuk sifat mulia yang tak 

terhitung banyaknya”.
110

 

 

(h) Sabar 

 ُكْوُر وََكاَن اَل يَ تَ َوانَ َوُىَو الشم  لِرَبٍِّو  الصَّبُ ْورُ َكثْ ُر األََذى َوُىَو 

Artinya: “maka bertubi-tubilah gangguan, sedangkan Beliau 

(saw) sangat teramat sabar terhadap ketentuan 

Tuhannya, dan Beliau (saw) sangat teramat 

bersyukur dan tidak ragu (yatawa>na: maju mundur 
dalam keraguan) dalam menjalankan dakwahnya 

”,
111
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(i) Syukur 

بُ ْوُر َوُىوَ   يَ تَ َوانَ  َل وََكاَن  الشَُّكْورُ  َكثْ ُر األََذى َوُىَو الصم

Artinya: “maka bertubi-tubilah gangguan, sedangkan Beliau 

(saw) sangat teramat sabar terhadap ketentuan 

Tuhannya, dan Beliau (saw) sangat teramat 

bersyukur dan tidak ragu (yatawa>na: maju mundur 
dalam keraguan) dalam menjalankan dakwahnya”,

112
 

 

(j) Tidak ragu (optimis) 

بُ ْوُر َوُىوَ  ُكْوُر وََكاَن  َكثْ ُر األََذى َوُىَو الصم  َل يَ تَ َواَنىالشم
Artinya: “maka bertubi-tubilah gangguan, sedangkan Beliau 

(saw) sangat teramat sabar terhadap ketentuan 

Tuhannya, dan Beliau (saw) sangat teramat 

bersyukur dan tidak ragu (yatawa>na: maju mundur 
dalam keraguan) dalam menjalankan dakwahnya”.

113
 

 

(k) Pemaaf 

 نَاَوالَسَخا َوتَ َواُضًعا  واْلِْذُْع َحنم َُمَبمًة َوَحَنا َوَعْفًواَكَرًما 

Artinya: “Dermawan, Pemaaf, senang memberi, rendah diri, 

yang mana batang kurma (di mimbar Beliau saw) 

terdengar isak tangisnya karena Rinduan dan 

Cintanya Terhadap Nabi saw”.
114

 

 

(l) Rendah diri/tawadhu‟ 

 َحنم َُمَبمًة َوَحَنانَاواْلِْذُْع   َوتَ َواُضًعا َكَرًما َوَعْفًوا َوالَسَخا

Artinya: “Dermawan, Pemaaf, senang memberi, rendah diri, 

yang mana batang kurma (di mimbar Beliau saw) 

terdengar isak tangisnya karena Rinduan dan 

Cintanya Terhadap Nabi saw”.
115
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3) Akhlak Terhadap Tertangga dan Masyarakat 

(a) Lemah lembut dan Kasih sayang 

                    

                

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari 

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, 

sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 

bagimu, ia sangat berlemah lembut dan berkasih 

sayang terhadap orang-orang mukmin”.
116

  (Q.S. at-

Taubah: 128) 

 

 

(b) Bersahabat dan gemar membantu 

ٍة   ِمْعَوانَاَوفُ تُ ومٍة َوأََمانٍَة   فَ َنَشا َصُدْوقًا ُُمِْسًنا َذاِعفم

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan, dan sifat ksatria, sifat amanah, sifat 

bersahabat dan gemar membantu”.
117

 

 

(c) Dermawan 

(1) Ksatria/Futuwwah 

ةٍ  ة     فَ َنَشا َصُدْوقًا ُُمِْسًنا َذاِعفم  َوأََمانٍَة ِمْعوَانَا َوفُ تُ وَّ

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 

tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti 

mulia, sifat menjaga kehormatan, dan sifat 

ksatria, sifat amanah, sifat bersahabat dan gemar 

membantu”.
118
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(2) Dermawan, Senang memberi 

 َحنم َُمَبمًة َوَحَنانَا واْلِجذْعُ َوتَ َواُضًعا   َوالَسَخاَكَرًما َوَعْفًوا 

Artinya: “Dermawan, Pemaaf, senang memberi, rendah 

diri, yang mana batang kurma (di mimbar Beliau 

saw) terdengar isak tangisnya karena Rinduan 

dan Cintanya Terhadap Nabi saw”.
119

 

 

2. Tujuan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ 

Tujuan tertinggi agama dan akhlak adalah mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat, kesempurnaan jiwa bagi individu, dan menciptakan 

kebahagiaan, kemajuan, kekuatan, dan keteguhan bagi masyarakat.
120

 

Menurut Barmawie Umary, tujuan ilmu akhlak adalah supaya dapat 

terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari 

yang buruk, jelek, hina, tercela. Dengan berakhlak supaya perhubungan 

kita dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara 

dengan baik dan harmonis.
121

 

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan akhlak 

adalah terciptanya kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari 

untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai upaya untuk dapat memiliki 

budi pekerti yang mulia sebagai bekal kebahagian di dunia dan akhirat. 

Dengan upaya tersebut akan nampak dalam perilakunya sikap mulia yang 

ditimbulkan dari faktor keadaran, bukan karena suatu maksud tertentu 
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atau adanya keterpaksaan. Dengan demikian, jika hamba Allah itu 

menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari maka 

akan mampu menciptakan suatu bangsa Indonesia yang bermartabat baik. 

Setiap orang melakukan atau menciptakan sesuatu pasti 

mempunyai tujuan, seperti halnya penyusunan kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-

La>mi’ ini, yang mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu membentuk 

akhlaqu al-kari<mah dalam diri seorang individu. Selain itu, sebagai 

bentuk kecintaan al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz 

terhadap sosok guru panutan kehidupan manusia dan juga sosok 

revolusioner sejati  yang akan dikenang selamanya, yaitu Nabi 

Muhammad saw. Kecintaan itu termuat dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-

La>mi’  yang berisi pujian terhadap Rasulullah saw baik dari segi fisik, 

sifat-sifat, perilaku dan sejarah perjalanan selama beliau hidup. Semua itu 

dirangkai dalam suatu karya sastra yang begitu indah sehingga 

menjadikan pembacanya mudah untuk menghafal, menghayati, dan 

menjadikannya sebagai bentuk pujian kepada Rasulullah saw, karena 

dalam diri Rasulullah lah terdapat suri tauladan yang baik untuk segala 

aspek kehidupan umat manusia. 

Junaid rahimakumullah berkata, bahwa kisah-kisah kehidupan 

para kaum shalihin merupakan salah satu bala tentaranya Allah swt. 

Kisah-kisah itu akan meneguhkan hati seorang murid. Penulis buku a‟mal 
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al-Tarikh mengatakan bahwa barang siapa menulis riwayat hidup seorang 

wali Allah kelak dihari kiamat ia akan bersama wali tersebut.
122

 

Jika seseorang menginginkan menjadi Hamba Allah yang taat, 

maka seseorang itu harus meneladani dan mengikuti segala apa yang telah 

diajarkan oleh kekasih Allah swt yaitu Nabi Muhammad saw. Untuk 

mendekatkan diri kepada Ralulullah dapat dilakukan dengan cara 

mengkaji, membaca kitab karya Mawlid serta mau mendengarkan kisah 

dari para salafuna ash-sholih untuk memperkuat dan meneguhkan iman. 

Sesuai dengan firman Allah swt, 

                            

            

Artinya: “Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, 

ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan 

dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta 

pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.” 

(Q.S. Huud: 120)
123

 
 

Sehingga pada kesimpulannya, tujuan pendidikan akhlak secara 

keseluruhan dan tujuan pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ 

Al-La>mi’, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam garis besarnya 

yaitu menjadikan manusia baik dan mampu membedakan antara yang 

baik dan buruk dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Dalam 

kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’, menekankan kepada sosok baginda 

Rasulullah saw sebagai tolak ukur dalam berperilaku yang baik. 
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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB 

MAWLID AL-D{IYA>’ AL-LA>MI’ DAN RELEVANSINYA DENGAN 

PENDIDIKAN KARAKTER MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 20 

TAHUN 2018 

 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ 

1. Akhlak Terhadap Allah Swt 

Akhlak terhadap Allah adalah atau pola hubungan manusia dengan 

Allah adalah sikap dan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh 

manusia terhadap Allah. Dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ ini 

terdapat nilai pendidikan yang terkandung dalam setiap syairnya. Adapun 

nilai-nilai tersebut sebagai berikut: 

c. Beriman 

                              

                          

  

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu 

kemenangan yang nyata
124

. Supaya Allah memberi 

ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan 

yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya 

atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan 

supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat 

(banyak). (Q.S. al-Fath: 1-3)
125
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Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari 

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, 

sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, 

Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang 

mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka 

Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan 

selain Dia. hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia 

adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".(Q.S. al-

Taubah: 128-129)
126

 

 
 

                           

       

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bershalawat untuk Nabi
127

. Hai orang-orang yang beriman, 

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 

penghormatan kepadanya. (Q.S. al-Ahzab: 56)
128

 
 

Beriman adalah meyakini wujud dan keesaan Allah serta 

meyakini apa yang difirmankan-Nya, seperti iman kepada malaikat, 

kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan qadha dan qadar.
129

 Setiap 

orang yang mengaku  beriman kepada Allah swt tentulah harus 

beriman bahwa Muhammad saw adalah Nabi dan Rasulullah yang 

terakhir, penutup sekalian nabi dan Rasul, tidak ada lagi nabi, apabila 
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Rasul setelah beliau. Kedatangan beliau di muka bumi ini sebagai 

utusan Allah dan merupakan rahmat bagi semesta alam.
130

  

Ketiga ayat tersebut merupakan bentuk iman terhadap firman-

firman-Nya, didalamnya terkandung makna bahwa kita harus 

senantiasa beriman kepada Rasulullah saw, karena beliaulah yang 

menegakkan ajaran tauhid untuk mengEsakan Allah swt. Bahkan 

Allah menganggap tidak sempurna iman seseorang apabila ia belum 

mencintai Allah dan Rasul-Nya. 

Jadi, kesimpulannya bahwa hal ini menunjukkan bahwa meng-

Esakan Allah adalah hasil akhir dari akhlak yang terpuji. Awal mula 

meng-Esakan Allah adalah rasa cinta terhadap-Nya, dimana rasa cinta 

tersebut juga merupakan akhlak terhadap Allah swt. 

d. Memuji Allah dan mensyukuri nikmat serta karunia Allah  

 ِبَعْبِدِه اْلُمْخَتاِر َمْن َدَعانَا   َأْلَْْمُد لِّلِو المِذى َىَدانَا

ْيَك يَاَمْن َدلمَنا َوَحَدانَا ْذِن َوَقْد نَاَدانَا   لَب م  إِلَْيِو بِاْْلِ
Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk 

melalui Hamba-Nya yang terpilih (saw) yang telah menyeru 

kami. 
Kepada-Nya dengan izin-Nya dan sungguh beliau (saw) 

telah menyeru kami-kami datang kepadamu Wahai yang 

telah menunjuki kami ke jalan yang benar kami mendatangi 

panggilanmu wahai Nabi (saw) dan yang telah menyeru 

kami dengan lemah lembut dan bahasa indah
131
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Syair diatas adalah pembukaan yang ada di dalam kitab 

Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ , al-Habib Umar memulai tulisannya dengan 

menyebutkan dan memuji asma‟ Allah swt yang Maha Suci dengan 

harapan selalu mendapatkan kucuran rahmat dan berkah dari apa yang 

telah beliau dapatkan. Memuji Allah dalam rangka karena Allah lah 

yang telah mengutus seorang Rasul untuk menjadi rahmat diseluruh 

alam. Sudah selayaknya manusia harus terus mensyukuri segala 

nikmat dan karunia yang telah Allah berikan dengan datangny sang 

penunjuk jalan yang benar Rasulullah saw. 

Peneliti, dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai akhlak yang 

bisa diambil dari bait tersebut adalah pengarang kitab Mawlid ini 

menyebut asma Allah sebelum menulis dan mengerjakan sesuatu agar 

apa yang nanti dihasilkan tidak melanggar perintah Allah swt. Bait 

tersebut juga sebagai bukti kecintaan pengarang kepada Rasulullah 

saw yang sangat mendalam karena Allah telah memberikan petunjuk 

kepada Rasulullah untuk menyeru umat Islam di dunia. 

e. Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhoan Allah 

نُّ َتْسَأُل رَب مَها الرٍّْضَوانَ    فَا ْىَتاَجِة اأْلَْرَواُح َتْشَتاُق الٍَّقا  َوَتَِ
Artinya: “Maka bergetarlah ruh-ruh merindukan perjumpaan, dan 

merintih memohon Keridhoan dari Tuhan-Nya”.
132

 

 

 

Ridha, berarti senang, suka cita, atau puas dalam menerima 

segala sesuatu yang diberikan Allah swt. Segala sesuatu yang terjadi 
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pada diri seseorang merupakan bagian dari pemberian Allah dan 

terjadi atas anugerah Allah swt.
133

 Jadi apapun yang diberikan oleh 

Allah swt kepada kita adalah yang terbaik menurut kebijakan-Nya. 

Orang yang telah ridha akan apa yang telah Allah swt tetapkan dan 

pasrah kepada-Nya  maka itulah orang-orang yang beruntung. 

Sebagaimana dalam firman Allah: 

                         

                              

Artinya: “Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat 

bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi 

mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; 

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha 

terhadapNya”. (Q.S. al-Maidah: 119)
134

 

 

Dengan demikian orang yang menjalankan perintah Allah swt 

dan menjauhi segala larangan-Nya maka orang tersebut akan 

mendapatkan keridhaan daripada-Nya. Maka tidak heranlah al-Habib 

Umar memohonkan keridhaan Kepada Allah swt tidak lain hanya ini 

menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan demikian nilai akhlak 

yang dapat peneliti ambil adalah memohon keridhaan kepada Allah 

swt sehingga pada gilirannya semoga kita mejadi orang yang 

beruntung. 
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2. Akhlak Terhadap Sesama Makhluk 

a. Akhlak Terhadap Rasulullah saw 

4) Mencintai dan memuliakan Rasulullah saw 

 ِإال َوَأْضَحى َوِاََلًا َنْشَونَا   َوالّلِو َما ذُِكَر اْْلَِبْيُب َلَدى اْلُمِحبٍّ 

ْوَن المِذْيَن َعَلْيِهمُ  َفاِئِس َىنَا   أَْيَن اْلُمِحب ُّ  َبْذُل الن ٌُّفْوِس َمَع الن م

 رَانَا ِإالم بِِو انْ تَ َعُشْوا َو أَْذَىبَ    اَل َيْسَمُعْوَن ِبذِْكِر طََو اْلُمْصَطَفى
Artinya: “Demi Allah tidaklah diperdengarkan Nama Sang 

Kekasih (saw) pada orang yang mencintainya, maka 

akan tersentak gembira dan hilanglah segala kesusahan, 

Dimanakah para pecinta, yang mereka itu rela 

berkorban dengan nyawa dan meremehkan hal-hal yang 

berharga (yang bersifat duniawi), 

Tidaklah mereka mendegar sebutan Nama Thahaa al-

Musthafa (saw), maka bangkitlah semangatdan 

hilanglah segala kegundahan hati”,
135

 

 

Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah swt 

tentulah harus beriman bahwa Muhammad saw adalah Nabi dan 

Rasulullah yang terakhir, penutup sekian dan rasul. Beliau diutus 

oleh Allah swt untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat.
136

 

Disamping mencintai Rasulullah saw, kita juga seharusnya 

mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau dan membenci 

orang-orang yang dbencinya, lebih khusus lagi mencintai dan 

memuliakan keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sesudah 

mencintai beliau, kita juga berkewajiban menghormati dan 
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memuliakan beliau, lebih dari memuliakan tokoh manapun dalam 

sejarah umat manusia.
137

 

Al-Habib Umar dalam bait diatas mengajarkan kepada kita 

semua apabila diperdengarkan Nama sang kekasih maka akan 

tersentak gembira dan hilanglah segala kesusahan merupakan salah 

satu bentuk wujud kecintaan terhadap Nabi Muhammad saw. 

Selain itu, orang yang cinta terhadap Sang Kekasih maka ia akan 

mengorbankan jiwanya untuk orang yang dicintainya. Atas dasar 

itu nilai-nilai akhlak yang terkadung dalam bait diatas adalah 

mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad bisa diwujudkan 

dengan cara mengorbankan hal-hal yang berharga, selalu semangat 

dan mampu menghilangkan kegundahan. 

Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri tauladan dalam 

hidup dan kehidupan, menjalankan apa yang disuruhnya, tidak 

melakukan apa yang dilarangnya. Mengetahui tujuan utama 

diutusnya Nabi muhammad Saw tentunya akan mendorong kita 

untuk mencapai akhlak mulia. Akhlak bahkan lebih utama daripada 

ibadah. Sebab tujuan ibadah adalah mencapai kesempurnaan 

akhlak. 
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5) Mengucapkan shalawat dan salam 

 َعَلى َحِبْيِبَك َمَن إِلَْيَك َدَعانَا   يَا رَب مَنا َصلٍّ َوَسلٍّْم َدئِمً 
Artinya: “Wahai Tuhan kami limpahkanlah Shalawat dan salam 

sejahtera selamanya, pada kekasih Mu yang tellah 

menyeru kami Kepada-Mu”.
138

 

 

Ucapan shalawat dan salam dari kita, orang-orang beriman 

sebagai bukti penghormatan kepada beliau, juga kebaikan kita 

sendiri. Selain itu juga sebagai wujud dari iman, cinta dan hormat 

kita kepada beliau atas jasa-jasa yang tidak ada tandingannya untuk 

umat manusia. Rasulullah sangat menghargai orang yang mau 

bershalawat kepada beliau, bahkan manfaat dari shalawat dan 

salam itu juga untuk kebaikan kita sendiri. 
139

 

Atas dasar itu, nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam 

bait diatas adalah membacakan shalawat kepada Nabi Muhammad 

saw apabila disebutkan namanya. Bentuk bacaan sholawat 

bermacam-macam. Kita dapat mengucapkannya dengan hati yang 

tulus penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. 

 

b. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

1) Sifat Jujur 

ةٍ  َصُدْوًقافَ َنَشا   َوفُ تُ ومٍة َوأََمانٍَة ِمْعوَانَا   ُُمِْسًنا َذاِعفم

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 
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kehormatan dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 

tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat 

menjaga kehormatan”,
140

 

 

Jujur mempunyai banyak definisi, namun ada satu makna 

yang sering digunakan dan mudah dipahami yaitu, perkataan yang 

benar, sesuai dengan realita yang dilihat oleh orang yang 

mengatakannya meskipun orang lain tidak mengetahuinya.
141

 

Nabi Muhammad terkenal sebagai pribadi yang jujur dan 

baik pada masa jahiliyyah maupun Islam. Sebelum wahyu turun 

dan sebelum Rasulullah mendakwahkan ajaran Islam, kaum 

Quraisy mengenal beliau sebagai orang yang jujur dan dapat 

dipercaya. Ketika Hajar Aswad terbawa banjir, Muhammad turut 

serta mengembalikannya ke tempat semula. Langkah kedatangan 

beliau hendak bergabung dengan pemuka-pemuka Quraisy, 

disambut dengan kata-kata penghormatan, “Orang yang jujur dan 

dapat dipercaya telah datang”.
142

 

Dalam al-Qur‟an, Rasulullah saw juga disebut sebagai 

orang jujur dan benar. Allah swt berfirman dalam Surah al-Ahzab 

ayat 22: 
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Artinya: “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-

golongan yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah 

yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". dan 

benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu 

tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan 

ketundukan.” (al-Ahzab: 22)
143

 

 

Perkataan dan perbuatan jujur adalah perilaku yang 

dianjurkan agama, terutama bila terjun dalam medan dakwah. 

Kejujuran adalah selarasnya perilaku lahiriyah dengan keyakinan 

batiniyah. Dengan kata lain, kejujuran adalah sesuainya amal 

perbuatan dengan tuntutan syariat. Kejujuran adalah sumber segala 

kebajikan. Didunia, kejujuran bisa menuntun seseorang melakukan 

kebajikan dan diakhirat ia akan mengiringi seseorang menuju 

surga.
144

 Kejujuran adalah salah satu buah yang nyata dari 

keimanan. Allah swt berfirman: 

                  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada 

Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang 

benar”. (at-Taubah:  119)
145

 

 

Dari pemaparan bait diatas, peneliti menyebutkan beberapa 

sifat yang dimiliki Sang Kekasih. Peneliti menyimpulkan bahwa 

nilai-nilai akhlak yang terkandung diantaranya adalah sifat jujur. 

Secara singkat jujur diartikan dengan berkata atau berbuat secara 

benar. Jujur merupakan sifat yang harus ditanamkan dalam diri 
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individu. Rasulullah telah mencontohkan dan sudah selayaknya kita 

mempraktikkannya.  

2) Berbudi pekerti mulia (baik) 

ةٍ  ُمْحِسًنا فَ َنَشا َصُدْوقًا  َوفُ تُ ومٍة َوأََمانٍَة ِمْعَوانَا   َذاِعفم

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 

tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat 

menjaga kehormatan”.
146

 

 

Sifat budi pekerti mulia dijelaskan dalamhadist nabi sebagai 

berikut: 

َوَعِن النّ َواِس ْبِن ََسَْعاَن َرِضَى اهلل َعْنُو َقاَل : َسأَْلُت َرُسْوَل اهلل َصلمى اهلل 

َعلْيِو َوَسّلَم َعِن اْلِبٍّ َواِْلْثِْ ، فَ َقاَل : اْلِبُّ ُحْسُن اْْلُُلِق، َواِْلْْثُ َماَحاَك ِِف 

 ه مسلم()روا .َصْدرَِك، وََكرِْىَت َأْن َيطمِلَع َعَلْيِو الّناس
Artinya: “Dari Nawwas bin Sam‟an r.a., ia berkata: aku pernah 

bertanya kepada Rasulullah saw tentang kebaikan dan 

keburukan, maka jawab beliau: “Kebaikan itu adalah 

perangai yang bagus dan keburukan (kemaksiatan)itu 

adalah apa yang meragukanmu dan kamu tidak suka 

perbuatanmu itu diketahui diketahui orang lain.” (H.R. 

Muslim)
147

 

 

Budi perkerti yang baik adalah merupakan sendi ketaatan 

karena orang yang perangainya baik akan melakukan hal-hal yang 

baik dan bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan 
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tidak bermanfaat. Karena itu ketika Nabi saw ditanya tentang 

kebaikan, jawab beliau pendek: “Kebaikan adalah perangai yang 

bagus”, karena berpangkal dari perangai yang bagus inilah akan 

memancarkan segala kebaikan dan ketaatan seorang mukmin 

terhadap Tuhan-Nya maupun terhadap sesama manusia.
148

 

Setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah, atau hal-hal 

yang belum diketahui kedudukan hukumnya menurut syariat-Nya, 

tentu jiwa seorang mukmin akan ragu dan bimbang 

mengerjakannya dan kalau perbuatan itu sudah jelas terlarang 

sedang ia tahu maka pasti seorang mukmin tidak suka 

perbuatannya diketahui orang lain. Lantaranitulah ketika 

Rasulullah saw ditanya tentang keburukan, maka jawab belia 

pendek: “Keburukan yaitu apa yang meragukanmu dan kamu tidak 

suka perbuatanmu itu diketahui orang”.
149

 

Jadi dari pemaparan di atas, berbudi pekerti yang mulia 

diantaranya bersikap tegar mengadapi perlakuan buruk orang lain, 

tidak mengharap balasan atas kebaikan, mengasihi orang yang 

berbuat dzalim kepada kita dan memintakan ampunan untuknya. 

Hal tersebut merupakan bentuk penerapan dari berbudi pekerti 

yang baik seperti yang telah dicontohkan Rasulullah saw. 
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3) Menjaga kehormatan 

 َوفُ تُ ومٍة َوأََمانٍَة ِمْعَوانَا  ِعفَّة  َذا ُُمِْسًنا فَ َنَشا َصُدْوقًا

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 

tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat 

menjaga kehormatan”.
150

 

 

Rasulullah saw memerintahkan umatnya untuk selalu 

menjaga kehormatan diri (al-„iffah). Dalam sebuah haditsny, beliau 

bersabda: 

َر اْلُمتً َعفٍّ  بُّ َعْبَدُه اْلُمْؤِمَن اْلَفِقي ْ  َف أَبَا اْلعْيلَ ِإنم اهلل ُيُِ
Artinya: “Allah menyukai hamba-Nya yang fakir namun tetap 

menjaga kehormatan dirinya dan menanggung nafkah 

keluarganya” 

 

Al-„iffah adalah sikap yang bisa menjaga seseorang dari 

melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang bisa dilakukan 

oleh tangan, lisan atau kepopulerannya. Lebih dari itu, dengan 

sikap al-„iffah ini seseorang akan berusaha meninggalkan hal-hal 

yang sebenarnya dibolehkan untuknya, namun karena untuk 

melindungi dari dari hal-hal yang tidak patut, maka dia rela untuk 

meninggalkannya. Rasulullah saw sangat menganjurkan sikap al-

„iffah karena dengan sikap ini seorag muslim bisa menjaga 

kehormatan dan kemuliaan dirinya. Sikap al-„iffah  ini sangat 

penting bagi kepribadian seseorang, sampai-sampai Allah swt 
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menyebut kata al-„iffah  dan derivasinya berulang-ulang diberbagai 

tempat dalam al-Qur‟an. Penyebutan kata ini lebih dari satu kali 

dalam al-Qur‟an bukan sekedar sebagai pengulangan, namun 

penyebutannya dalam berbagai tempat juga disertai dengan muatan 

ragam sikap al-„iffah  dalam kehidupan manusia.
151

 Ragam sikap 

al-„iffah tersebut anatara lain: 

a) Menikah dan menjaga kemaluan dari melakukan hal-hal yang 

diharamkan 

b) Amanah dan hati bersih 

c) Tetap menjaga kehomatan diri ketika mencari harta, meskipun 

sedang dalam kondisi membutuhkan. 

Seseorang yang memiliki sikap al-„iffah akan berusaha 

meninggalkan hal-hal yang sebenarnya dibolehkan untuknya, 

namun karena untuk melindungi dari dari hal-hal yang tidak patut, 

maka dia rela untuk meninggalkannya. Rasulullah saw sangat 

menganjurkan sikap al-„iffah karena dengan sikap ini seorag 

muslim bisa terjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Apalagi 

dengan keadaan dizaman yang sedang mengalami krisis akhlak ini. 

Untuk menanggulanginya, selayaknya seorang itu mempunyai 

panutan dalam bertindak agar tidak terjerumus dalam kesesatan 

yang menipu. 
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4) Amanah 

ةٍ    ِمْعَوانَا َأَمانَة  َوفُ تُ ومٍة وَ    فَ َنَشا َصُدْوقًا ُُمِْسًنا َذاِعفم

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan dan kedewasaannya (saw) hari demi hari 

tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat 

menjaga kehormatan”.
152

 

 

Amanah adalah segala sesuatu yang wajib terhadap seorang 

Muslim untuk menjaga, melindungi dan menunaikannya, atas rasa 

tanggung jawab seorang muslim atas apa-apa yang 

dipercayakannya pada dirinya dan upaya kerasnya menunaikan 

tanggung jawab tersebut dengan cara yang diridhoi Allah swt. 

Definisi ini  barangkali merupakan kali sebagian dari apa-apa yang 

dipahami dari hadist berikut. 

Dari Abdullah bin Umar ra, ia mendengar Rasulullah saw, 

bersabda: 

َماُم رَاٍع َوُىَو َمْسئُ ْوٌل َعْن َرِعيمِتِو والرمُجُل  ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسئُ ْوٌل َعْن َرِعيمِتِو فَاْْلِ

َها رَاِعَيٌة َوِىَى ِِف أَْىِلِو رَاٍع َوُىَو َمْسئُ ْوٌل َعْن َرِعيمِتِو َواْلَمْرأَُة ِِف بَ ْيِت َزْوجِ 

َمْسُئوألٌَة َعْن َرِعيمِتَها َواْْلَاِدُم ِِف َماِل َسيٍِّدِه رَاٍع َوُىَو َمْسئُ ْوٌل َعْن َرِعيمِتِو 

 )رواه البخارى(
Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, akan ditanya tentang 

kepemimpinannya. Oleh karena itu, imam adalah 

pemimpin, akan ditanya tentang kepemimpinannya, 

suami adalah pemimpin, ia akan ditanya tentang 
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kepemimpinannya, istri adalah pemimpin di rumah 

suaminya, ia kan ditanya tentang kepemimpinannya, dan 

pembantu adalah pemimpin dalam mengurus harta 

majikannya, ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. 

Jadi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian 

akan ditanya tentang kepemimpinannya”. (H.R. 

Bukhari).
153

 

 

Sifat amanah juga telah disebutkan dalam al-Qur‟an. Ayat 

ini meliputi seluruh jenis amanah. 

                           

                       

Artinya:  “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat 

kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka 

semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 

khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat 

itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim 

dan Amat bodoh”.   (Q.S. al-Ahzab: 72)
154

 

 

Adapun bentuk-bentuk amanah dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

a) Titipan, ini merupakan amanah yang paling mashur hingga 

pada umumnya amanah hanya diartikan sebagai titipan. 

b) Jabatan, Islam memandang jabatan atau pekerjaan sebagai 

amanah yang tak boleh diberikan, selain kepada yang layak 

atau yang ahli di bidangnya. 

c) Rahasia, rahasia itu menyangkut kejadian-kejadian di sekitar 

masyarakat dan apa-apa yang dikatakan mereka. Oleh karena 
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itu, rahasia adalah amanah yang tidak boleh dibocorkan, selain 

kepada yang berhak mengetahuinya. 

d) Musyawarah, jika ada yang membawa suatu tema atau 

program kepada seseorang guna meminta pendapat dan 

nasihat, sadarilah bawa pendapat itu merupakan amanah. Jika 

seorang itu menunjukkan dengan pendapat yang tidak benar, 

hal ini merupakan penghianatan atas amanah.
155

 

Jadi kita diperintahkan untuk menjadi pribadi yang amanah 

baik amanah kita sebagai seorang muslim yang harus menjalankan 

kewajiban-kewajiban terhadap Allah, maupun amanah lain sesuai 

kapasitas dan kedudukan di masyarakat. 

5) Semangat 

 َوَمَكارٍِم اَل ََتَْتِصى ُحْسَبانَا  َوَشَجاَعٍة َوتَ َوقُّرٍ  ِهمَّة  َذا

Artinya: “Pemilik semangat, keberanian, tenang dan banyak diam, 

serta segala bentuk sifat mulia yang tak terhitung 

banyaknya”
156

 

 

Sesungguhnya berusaha di jalan-jalan kebaikan menuntut 

semangat tinggi, rajin dan tegus. Rasulullah saw mengungkapkan 

hal itu dengan sabdanya: “...dan engkau berusaha dengan kekuatan 

dua betismu menuju kesedihan orang yang meminta tolong, engau 

mengangkat dengan kemampuan dua hastamu bersamma orang 

yang lemah. Semua itu termasuk pintu sedekah darimu untuk 
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dirimu...”. Orang yang memiliki semangat yang tinggi berusaha 

menegakkan dan bersusah payah dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Sehingga apabila dia telah selesai darinya, 

ia berdiri melaksanakan tugas lainnya dari kewajiban yang sangat 

banyak yang tidak ada yang memikulnya. Diantara gambaran 

semangat yang tinggi yaitu teguh diatas kebaikan, konsisten dalam 

amal kebaikan, tidak suka menunda-nunda, tidak mengutamakan 

lapang dan semangat,selalu menggantungkan hatinya kepada Allah 

dan ikhlas kepada-Nya.
157

 

Jadi, pada dasarnya setiap manusia tidak terelepas dari 

beberapa persoalan yang menghambat keberhasilannya, 

diantaranya sikap yang putus asa, patah semangat, menyerah, 

keinginan untuk mundur. Apabila sikap tersebut dibiarkan tumbuh 

dalam diri manusia maka manusia akan frustasi dan tetap tinggal 

dalam masalahnya. Dalam menghadapi setiap masalah kita 

membutuhkan sebuah semangat untuk berjuang dan bangkit. 

Dengan adanya pertolongan Allah Swt kita akan sampai pada 

tujuan yang diinginkan. Serta kita harus senantiasa 

menggantungkan hati kita kepada-Nya. 

6) Keberanian 

 َوَمَكارٍِم اَل ََتَْتِصى ُحْسَبانَا َوتَ َوقٍُّر َشَجاَعة  َذاِِهمٍة وَ 
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Artinya: “Pemilik semangat, keberanian, tenang dan banyak diam, 

serta segala bentuk sifat mulia yang tak terhitung 

banyaknya”.
158

 

 

Adapun yang dimaksud dengan sikap berani bukanlah sikap 

tidak takut sama sekali terhadap semua hal-hal yang dianggap 

negatif, kadangkala  perasaan takut terhadap sesuatu, sangat 

diperlukan dan dianggap sebagai tindakan terpuji. Bahkan bisa 

dikatakan suatu aib atau ketidaknormalan, bila ada orang yang 

tidak mempunyai rasa takut sama sekali. Keberanian Rasulullah 

saw adalah keberanian yang sempurna. Beliau tidak takut 

menghadapi kematian. Sikap pemberani selalu beliau tunjukkan 

baik pada masa damai maupun di tengah pertempuran. Beliau 

berani menyebarkan ajaran Islam meskipun jumlah sahabat-

sahabatnya masih sedikit. Rasulullah terkenal sangat berani 

menyuarakan kebenaran, membela ajaran dan aqidah Islam 

meskipun beliau harus menghadapi konsekuensi yang sangat 

berat.
159

 Jadi, rasulullah saw menganjurkan umatnya untuk selalu 

berani membela agama, kehormatan dan hartanya. Beliau bersabda: 

ِو فَ ُهَو َشِهْيٌد َوَمْن قُِتَل  َمْن قُِتَل ُدْوَن َمالِِو فَ ُهَو َشِهْيٌد َوَمْن قُِتَل ُدْوَن َدمٍّ

 ُدْوَن ِديِْنِو فَ ُهَو َشِهْيٌد َوَمْن قُِتَل ُدْوَن أَْىِلِو فَ ُهَو َشِهْيدٌ 
Artinya: “barang siapa mati karena mempertahankan hartanya, 

maka dia mati syahid. Barangsiapa mati karena 

mempertahankan jiwanya, maka dia mati syahid. 

Barangsiapa mati karena mempertahankan agamanya, 
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maka dia mati syahid. Barang siapa mati karena 

melindungi keluarganya maka dia mati syahid”.
160

 

 

Dengan jaminan yang Rasulullah sebutkan ini, setiap orang 

akan merasa tenang setiap kali berjuang mempertahankan apa yang 

dia punya. Mereka yakin, bila mati mereka nantinya akan hidup 

bersama orang-orang saleh di surga. Disinalah pentinya rasa 

keberanian. Kita harus maju menghadapi kesulitan, karena kita 

juga harus yakin di balik kesulitan itu akan tercapai suatu 

kebahagiaan. Jadi keberanian ini berpedoman untuk menyuruh 

berbuat baik dan mencegah berbuat jahat dalam bertindak atau 

berperilaku sehari-hari. 

7) Tenang  

 َوَمَكارٍِم اَل ََتَْتِصى ُحْسَبانَا قُّر  تَ وَ وَ  َذاِِهمٍة َوَشَجاَعةٍ 

Artinya: “Pemilik semangat, keberanian, tenang dan banyak 

diam, serta segala bentuk sifat mulia yang tak terhitung 

banyaknya”.
161

 

 

Allah swt berfirman: 

                 

              

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu 

(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan 

rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa 
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mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan.” (Q.S. al-Furqon: 63)
162

 

 

َعلْيِو  اهللَوعن َعاِئَشَة َرِضَي اهلل َعنْ َها قَاَلْت : َمارَأَيْ ُت َرُسْوُل اهلل َصلمى 

َم.  َوَسّلَم ُمْسَتْجِمًعا َقطُّ َضاِحًكا َحَّتم تُ َرى ِمْنُو ََلََواتُُو، ِإَّّنَا َكاَن يَ َتَبسم

 )متفق عليو(
Artinya: “dari Aisyah ra ia berkata: Aku belum pernah mengetahui 

Rasulullah saw tertawa sehingga terlihat langit-langit 

mutlutnya. Ia biasanya hanya tersenyum”.(H.R. Bukhari 

Muslim) 

 

Tersenyum, tertawa atau tertawa terbahak-bahak adalah 

suatu ihwal yang lazimnya terjadi dikala seseorang mengalami hal 

yang menyenangkan atau didorong oleh adanya hal yang lucu, 

menggelikan dan sebagainya. Sehingga ihwal-ihwal tersebut adalah 

manusiawi. Kapan ihwal itu baik dan kapan tercela adalah sangat 

bergantung dengan faktor dimana, kapan, situasi yang bagaimana 

ihwal tersebut berlangsung. Sejauh penglihatan Aisyah ra, Nabi 

saw tidak pernah tertawa yang kelewat batas hingga terlihat langit-

langit mulutnya. Biasanya beliau hanya tersenyum. Jadi ketenangan 

dan ketentraman jiwa Nabi saw dapat dilihat dari sikap beliau yang 

lebih banyak tesenyum dari pada tertawa yang berlebihan.
163

 

Dari makna syair diatas pengarang menggambarkan sifat 

tenang dan banyak diam yang ada pada diri Rasulullah saw. Dari 

                                                             
162

 Al-Qur‟an, 25:63. 
163

 Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadhush shalihin 3 (Surabaya: PT Bima Ilmu, 

2006), 58-59. 



93 

 

 

hal tersebut dapat diambil pelajaran bahwa ketenangan adalah ciri 

orang beriman. Tenang disini dapat diartikan dengan tidak grusa-

grusu, tidak panikan, tidak emosional, dan selalu mengambil 

keputusan didasari pertimbangan yang jernih. Selain itu ketenangan 

Rasulullah terlihat dengan caranya tersenyum. Respon spontan 

yang terlontar dari lisan maupun sikapnya adalah respon yang 

terjaga karena ingat kepada Allah Swt. Orang yang tenang identik 

dengan akhlak mulia dan Rasulullah lah pemilik ketenangan sejati. 

Begitu banyak peristiwa luar biasa dahyat beliau hadapi sepanjang 

hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga beliau tutup usia. 

Tenang adalah jalan kebaikan tangga kesuksesan, akhlak mulia 

yang menjadi ciri dari keimanan. 

Jadi, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tenang 

disini dapat diartikan dengan tidak grusa-grusu, tidak panikan, 

tidak emosional, dan selalu mengambil keputusan didasari 

pertimbangan yang jernih. Seperti yang dicontohkan Rasulullah 

saw, beliau selalu tenang dalam kondisi apapun baik itu terdesak 

atau tertindas. 

8) Sabar 

ُكْوُر وََكاَن  لِرَبٍِّو  الصَّبُ ْورُ َكثْ ُر األََذى َوُىَو   يَ تَ َوانَ  َل َوُىَو الشم

Artinya: “maka bertubi-tubilah gangguan, sedangkan Beliau (saw) 

sangat teramat sabar terhadap ketentuan Tuhannya, dan 

Beliau (saw) sangat teramat bersyukur dan tidak ragu 
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(yatawa>na: maju mundur dalam keraguan) dalam 
menjalankan dakwahnya ”,

164
 

 

Difirmankan oleh Allah swt dalam al-Qur‟an yang berbuny 

sebagai berikut: 

                            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, 

supaya kamu beruntung.” (Q.S. al-Imran: 200)
165

 

 

                            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 

shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar”. (Q.S. al-baqarah: 153)
166

 
 

Sabar menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh 

kesah. Para ulama menyebutkan sejumlah definisi bagi sabar, 

diantaranya: 

a) meneguk cairan pahit tanpa muka mengerut 

b) diam terhadap musibah 

c) berteguh hati atas aturan-aturan al-Quran dan as-Sunnah 

d) tak pernah mengadu 

e) tidak ada perbedaan anatara yang sedang nikmat dan sedang 

diuji mekipun dua-duanya mengandung bahaya.
167
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Definisi al-Ghazali lebih detail dari definisi sebelumnya, 

bahwa sabar adalah kata lain dari keteguhan pendorong agama 

dalam melawan hawa nafsu. Hal ini bahwa pendorong hawa nafsu 

itu suka mendorong orang malas mengerjakan ketaatan, cenderung 

melakukan perbuatan yang dilarang atau keluh kesah ketika 

mendapat ujian. Karena itu perlu didorong oleh pendorong agama. 

Dengan demikian sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan 

berbagai ketaatan, menjauhi larangan dan menghadapi berbagai 

ujian dengan rela dan pasrah.
168

 

Adapun kesabaran Rasulullah saw yang dapat kita contoh 

adalah sebagai berikut: 

a) sabar atas serangan mulut yang dilancarkan orang-orang musrik 

kepada beliau ketika beliau mengabarkan kerasulannya kepada 

mereka. Al ini mereka lakukan agar orang-orang tak mau 

mengikuti beliau, maka mereka menuduh beliau seorang 

pendusta, dukun, gila, penyair, dan tukang sihir. Semua itu 

beliau hadapi dengan sabar. 

b) Sabar dengan derita penyakit. Aisyah bekata, “ aku tak melihat 

lelaki yang lebih dibebani rasa sakit dibanding Rasulullah 

saw”. (H.R. Muslim) 

c) Dari Ibnu Umar dan Nabi saw, bersabda: “mukmin yang bergaul 

dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka lebih 
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baik daripada yang tak bergaul dengan orang lain dan tak 

bersabar atas gangguan mereka”. (H.R. Bukhari)
169

 

Jadi, ujian yang ditimpakan seseorang akan menambah 

kedewasaan cara berfikir dan bersikap kita dalam kehidupan sehari-

hari. Proses yang dilalui agar seseorang mampu bersabar adalah 

dengan senantiasa bersikap taat, ikhlas, tulus dan menerima apa 

adanya setiap perkara yang dijalani maupun dihadapi. Seperti itulah 

letak sabar yang harus diterapkan dalam kehidupan. 

9) Syukur 

بُ ْوُر َوُىوَ   يَ تَ َوانَ  َل وََكاَن  الشَُّكْورُ  َكثْ ُر األََذى َوُىَو الصم

Artinya: “maka bertubi-tubilah gangguan, sedangkan Beliau (saw) 

sangat teramat sabar terhadap ketentuan Tuhannya, dan 

Beliau (saw) sangat teramat bersyukur dan tidak ragu 

(yatawa>na: maju mundur dalam keraguan) dalam 
menjalankan dakwahnya”,

170
 

 

Penjelasan bersyukur telah dijelaskan dalam al-Qur‟an sebagai 

berikut: 

                 

Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat 

(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 

janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”. (Q.S. al-

Baqarah: 152)
171
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Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih". (Q.S. Ibrahim: 7)
172

 

 

Dalam merumuskan arti syukur, terdapat berbagai rumusan 

yang berbeda-beda, namun dapat saling melengkapi, dari yang 

sederhana sampai kepada yang sangat rinci. Muhammad al-Razi 

mengartikan syukur sebagai memuji pihak yang telah berbuat baik 

atas kebikan yang telah ia berikan. Rumusan yang paling lengkap 

dikemukakan oleh ar-ragib al-Isfahani yang menyatakan bahwa 

syukur berarti menggambarkan nikmat dan menampakkannya 

(tasawwur an-ni‟mah wa idzarah) yang merupakan lawan dari kata 

kufur (kufr) yang berarti merupakan nikmat dan menutupinya 

(nisyan an-ni‟mah wa satruha). Syukur, kata ar-Ragib ada tiga 

macam: syukurnya hati (syukr al-qalb) berupa penggambaran 

nikmat, syukurnya lisan (syukr al-lisan) berupa pujian kepada 

pemberi nikmat dan syukurnya anggota tubuh yang lain (syukr al-

jawarih) dengan mengimbangi nikmat itu menurut kadar 

kepantasannya.
173

 

Jadi, dalam kesimpulan peneliti, syukur dalam 

pengertiannya mencakup perbuatan hati, lisan dan anggota tubuh 

yang lain sebagai motif tertinggi dalam ibadah kepada Allah. 
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Syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada 

manusia akan pertambahan nikmat yang telah diberikan. 

10) Tidak ragu (optimis) 

بُ ْوُر َوُىوَ  ُكْوُر وََكاَن  َكثْ ُر األََذى َوُىَو الصم  َل يَ تَ َواَنىالشم
Artinya: “maka bertubi-tubilah gangguan, sedangkan Beliau (saw) 

sangat teramat sabar terhadap ketentuan Tuhannya, dan 

Beliau (saw) sangat teramat bersyukur dan tidak ragu 

(yatawa>na: maju mundur dalam keraguan) dalam 
menjalankan dakwahnya”.

174
 

 

Allah swt berfirman: 

                       

                          

        

Artinya: “44. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan 

kepada kamu. dan aku menyerahkan urusanku kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-

hamba-Nya. 45. Maka Allah memeliharanya dari 

kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta 

kaumnya dikepung oleh azab yang Amat buruk”. (Q.S. 

al-Mukminun: 44-45)
175

 

 

H{usnuz{an billah (sangka baik terhadap Allah) itu wajib dan 

suudz{an billah (sangka buruk kepada Allah)itu haram. Sedang 

husnuzan kepada sesama muslim yang memang secara dzahirnya 
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terlibat baik itu dianjurkan (mandub), kemudian terhadap seseorang 

yang berada pada posisi patut disangka buruk itu boleh.
176

 

َع النمبم  َوَعْن َجابِرٍ  ُهَما أَنمُو َسَِ َصلمى اهلل َعَلْيِو َوَسلمَم  )ابن َعْبِداهلل( َرِضى اهلل َعن ْ

قَ ْبَل َمْوتِِو بَِثالَثٍَة أَيماٍم يَ ُقْوُل : اَل ََيُوَتنم َأَحُد ُكْم ِإالم َوُىَو ُُيِْسُن الظمنم بِاهلل َعزم 

 َوَجلم. )رواه مسلم(
Artinya: “dari Jabir bin Abdillah ra, bahwa ia pernah mendengar 

Nabi saw bersabda kira-kira tiga har sebelum beliau 

meninggal dunia. Sabdanya, Janganlah salah seorang 

diantara kamu meninggal dunia kecuali ia dalam 

keadaan berhusnudzan kepada llah azza wajalla”.(H.R. 

Muslim) 

 

Situasi terakhir seorang mukmin akan menentukan nasibnya 

atau merupakan gambaran tentang nasibnya di akhirat nanti. Kalau 

saat-saat jelang kematiannya itu ia dalam keadaan baik maka bai 

pula nasibny di akhirat dan kalau menjelang kematiannya itu ia 

dalam keadaan penuh berlumuran noda dan dosa maka nasibnya 

diakhirat sudah dapat digambarkan. Oleh karena itu, nabi sa 

berpesan kepada setiap mukmin, hendaklah kematiannya diiringi 

dengan hal yang baik yang memberi harapan baik, yaitu husnudzan 

kepada Allah.
177

 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa Optimisme berarti 

berfikir positif, yaitu percaya kepada Allah dan percaya kepada diri 

sendiri. Optimisme harus senantiasa ada dalam diri, dengan optimis 
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kita akan semakin berbaik sangka kepada Allah sehingga seluruh 

aspek kehidupan kita akan membaik. Harapan dan optimisme 

seseoran akan menjadi potensi untuk mendorong kepada 

pergerakan dan produktivitas masa depan. 

11) Pemaaf 

 َوالَسَخا َوتَ َواُضًعا  واْلِْذُْع َحنم َُمَبمًة َوَحَنانَا َعْفًواَكَرًما وَ 

Artinya: “Dermawan, Pemaaf, senang memberi, rendah diri, yang 

mana batang kurma (di mimbar Beliau saw) terdengar 

isak tangisnya karena Rinduan dan Cintanya Terhadap 

Nabi saw”.
178

 

 

Al-„afwu (pemaaf) adala salah satu nama-nama mulia Allah 

swt. dalam al-Qur‟an nama mulia ini disebut diantaranya dalam 

surat an-nisa‟: 

                               

Artinya: “Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau 

Menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan 

(orang lain), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pema'af 

lagi Maha Kuasa”. (Q.S. an-Nisa‟: 149)
179

 

 

Yang dimaksud dengan al-„afwu adalah berlapang dada 

dalam memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan, 

dengan tanpa disertai rasa benci di hati, apalagi merencanakan 

pembalasan terhadap orang yang melakukakan kesalahan itu, 

meskipun dia sanggup melakukan pembalasan itu.
180

 Rasulullah 
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sangat menganjurkan manusia untuk mempunyai jiwa besar, 

bersikap toleran dan suka memberi maaf. Beliau bersabda, 

“sesungguhnya Allah, Maha Pengampun dan suka kepada orang 

yang suka memeberi ampun”. Rasulullah juga bersabda, “Barang 

siapa mau memberi maaf disaat dia mampu (membalas), Allah 

akan mengampuni dosa-dosanya besok di hari yang penuh dengan 

kesulitan.” (H.R al-Bukhari)
181

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemaaf yaitu mengampuni 

kesalahan orang lain tanpa adanya rasa benci, sakit hati, tidak mau 

balas dendam, terhadap orang yang bersalah padahal ia mampu 

untuk membalasnya. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Saw, bahwa 

beliau memafkan musuhnya. Fenomena yang terjadi sekarangini, 

seseorang sulit untuk memafkan kesalahan saudaranya. Ada juga 

yang memaafkan tapi dalam hatinya menyimpan dendam. Hal 

tersebut karena kurangnya pengertian akhlak. Setiap manusia 

pernah melakukan kesalah . kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah 

yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu sudah selayaknya 

kita mempunyai sifat pemaaf, karena pemaaf adalah sifat luhur 

yang perlu ada pada diri setiap muslim. 
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12) Rendah diri/tawadhu‟ 

 واْلِْذُْع َحنم َُمَبمًة َوَحَنانَا  تَ َواُضًعاوَ  َكَرًما َوَعْفًوا َوالَسَخا

Artinya: “Dermawan, Pemaaf, senang memberi, rendah diri, yang 

mana batang kurma (di mimbar Beliau saw) terdengar 

isak tangisnya karena Rinduan dan Cintanya Terhadap 

Nabi saw”.
182

 

 

Baginda Rasulullah saw bersabda: 

 َمازَاَداهلل َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالم ِعزًّا، َوَما تَ َواَضَع َأَحٌد هلل ِإالم َرفَ َعُو اهلل 
Artinya: “Tidaklah seorang memperbanyak memaafkan kesalahan 

orang lain melainkan Allah swt menambah kemuliaan di 

sisi-Nya dan tidaklah seorang merendahkan dirinya 

karena Allah swt melainkan Allah swt akan meninggikan 

kedudukannya di sisi-Nya.” (H.R. Muslim) 

 

Sesungguhnya tawadhu‟ merupakan perbuatan yang terpuji, 

tetapi ia mempunyai dua sisi dan pertengahan. Sisi yang pertama 

akan menyebabkan seorang menjadi sombong , hal itu terjadi jika 

seorang merasa banyak beribadah, sehingga hatinya menjadi ujub. 

Adapun sisi yang kedua adalah jika seorang merasa ibadahnya 

kurang sempurna, karena itu ia merasa tawadhu‟. Adapun yang 

pertengahan adalah seorang tawadhu‟ karena ia tidak merasa bahwa 

ibadahnya akan menyebabkan dirinya mulia. Siapapun yang 

melakukannya secara berlebihan maka ia termasuk orang yang 

sombong, tetapi seorang yang tawadhu‟ adalah seorang yang 
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merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Orang yang 

bertawadhu‟ akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
183

  

Disebutkan bahwa ada seorang beilmu, jika ia mendatangi 

tukang sepatu, kemudian ia menjauh dari majlisnya dan duduk 

diatas sandal-sandal, maka perbuatan orang itu berlebihan dan 

perbuatannya tidak terpuji. Tetapi perbuatan terpuji adalah jika ia 

duduk di tempatnya yang pantas agi dirinya san bertawadhu‟ 

kepada orang-orang sekitarnya, ia bertutur kata yang baik dengan 

mereka, ia mau mendatangi undangan orang-orang miskin atau 

orang-orang yang butuh bantuan, ia tidak menganggap dirinya 

lebih baik dari orang lain dan tidak merendahkan dirinya dari orang 

lain.
184

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya setiap orang tidak 

boleh merasa lebih baik dari orang lain, adakalanya jika ia melihat 

orang yang bodoh maka ia merasa dirinya beruntung karena ia 

berilmu. Jika ia melihat seorang „alim, maka hendaknya i 

mengatakan orang itu lebih luas ilmunya daripadaku. Jika ia 

melihat orang yang usianya lebih lanjut, maka sebaiknya ia 

mengatakan orang itu lebih dulu mentaati Allah swt daripadaku. 

Jika ia melihat orang yang usianya masih muda, maka hendaknya 

ia mengatakan aku berbuat maksiat lebih dulu dari orang itu.
185
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Secara lebih sempit tawadhu‟ yaitu menerima kebenaran, 

tidak berpaling dari hukum atau ketentuan Allah swt walaupun 

bertentangan dengan hawa nafsu dan kepentingan pribadi maupun 

golongan. Tawadhu‟ yakni tidak memandang pada diri sendiri lebih 

dari orang lain, bahkan memandang sama-sama dan tidak 

menojolkan diri. Rasulullah adalah contoh terbaik tawadhu‟, 

derajatnya, kedudukannya, pangkatnya tertinggi di sisi Allah Swt 

termulia dari manusia tetapi beliau tidak pernah bersikap sombong 

dan  berbangga diri beliau malah merendahkan dirinya sebagai 

orang yang besar dan mulia. Pada era sekarang ini banyak manusia 

yang kurang memerhatikan sikap tawadhu‟. Mereka sering 

menunjukkan kedudukannya di dunia yang masih mempunyai rasa 

ketinggian jiwa. Hal tersebut harus diimbangi dengan baiknya 

akhlak agar hidupnya selamat. 

 

c. Akhlak Terhadap Masyarakat 

1) Lemah lembut dan Kasih sayang 

                       

                

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari 

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, 

sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 

bagimu, ia sangat berlemah lembut dan berkasih sayang 
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terhadap orang-orang mukmin”.
186

  (Q.S. at-Taubah: 

128) 

 

Sahabat ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw 

pernah berkata kepada al-Asyji, “Kamu mempunyai dua sifat yang 

membuat Allah dan Rasulnya sendang; lemah lembut dan murah 

hati”. Sayyidah Aisyah ra menyatakan bahwa Rasulullah saw 

bersabda: 

بُّ الرٍّْفَق ِفْ اأَلْمِر ُكلٍِّو.) متفق عليو(  ِإنم اهلل َرِفْيٌق ُيُِ
Artinya: “ Sesungguhnya Allah adalah Maha Lemah Lembut dan 

suka terhadap kelemahlembutan dalam segala 

hal.”(H.R. al-Bukhari dan Muslim)
187

 

 

Sifat lemah lembut dan sabar mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan sifat sabar. Sabar dan lemah lembut merupakan 

salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah saw. pada 

suatu hari Rasulullah saw membagi harta rampasan perang. 

Kemudian ada yang berkata, “Pembagian ini tidak adil dan tidak 

karena Allah.” Mendengar ucapan ini, Pipi rasulullah saw memerah 

dan beliau berkata, “Semoga Allah mencurahkan kasih dan sayang-

nya kepada Musa. Dia menghadapi gangguan yang lebih 

menyakitkan hati daripada ini, namun dia tetap sabar.
188

 

Meskipun sabar dan lemah lembut mempunyai kesamaan 

namun ada sisi-sisi perbedaan. Lemah lembut adalah menahan diri 

untuk tidak membalas dendam perlakuan buruk orang lain yang 
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menyakitkan hati dengan balasan yang sama. Sedangkan sabar 

adalah menerima dengan lapang dada kondisi yang tidak 

menyenangkan, seperti kehilangan orang yang dicintai, sakit parah, 

tertimpa musibah atau kehilangan harta. Lemah lembut 

menyangkut hal-hal yang manusia masih mampu melakukan aksi 

balas dendam, sedangkan sabar berhubungan dengan hal-hal yang 

berada diluar kemampuan manusia. Lemah lembut merupakan 

kebalikan sifat pemarah yang merupakan pemberontakan jiwa 

karena tidak kuasa menhan amarah dengan disertai sikap 

menantang, sedangkan sabar adalah kebalikan sifat mengeluh yang 

merupakan sikap tidak berdaya menghadapi kondisi yang menimpa 

dan tidak disertai sikap menentang.
189

 

Sahabat Anas bin Malik ra mengisahkan bahwa dia bersama 

Rsulullah datang mengunjungi rumah Abu Saif al-Qain yang 

mengasuh putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. (Waktu itu 

Ibrahim sedang sakit keras) dan ketika melihat puteranya itu, beliau 

langsung menggendong, mencium dan memeluknya. Kemudian 

Rasulullah membawanya masuk rumah dan Ibrahim sudah 

mendekati ajalnya. Melihat kondisi ptranya ini, kedua mata 

Rasulullah berkaca-kaca. Abdurrahman bin Auf yang waktu itu 

juga bersama kami, heran melihat Rasulullah menangis dan 

bertanya, “Mengapa kamu menangis wahai Rasulullah (disaat 
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kematian putramu?” Rasulullah menjawab, “Ini adalah tangisan 

kasih sayang wahai Ibnu Auf,” Rasulullah melanjutkan 

pembicaraannya, “Sungguh mata ini berlinang,hati ini sedih, 

namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhai 

Allah.sungguh kami sangat sedih berpisah dengan kamu wahai 

Ibrahim.” (H.R. al-Bukhari) 

Sahabat Abu Hurairah ra menceritakan bahwa suatu hari, 

Rasulullah saw mencium Hasan bin Ali. Di saat itu al-Aqra‟ bin 

Habis at-Tamimi sedang duduk dan heran melihat apa yang 

dilakukan oleh Rasulullah saw itu. Dia pun berkata, “Saya punya 

sepuluh anaka, dan saya sama sekali tidak pernah mencium 

satupun anakku.” Mendengar ucapan al-Aqra‟ ini, Rasulullah 

memandangnya sambil berkata, “Barang siapa tidak mengasihi, 

dia tidak aan dikasihi.” (H.R. al-Bukhari)
190

 

Jadi, selain berbuat lemah lembut kita juga harus 

mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi. Kasih sayang itu berarti 

simpati, sayang, belas kasih, kelembutan, baik hati dan murah hati 

kepada yang disayangi. Kasih sayang Allah itu memberi nikmat 

dan karunia, sedangkan kasih sayang manusia itu memberi 

kelembutan atau rasa simpati.  

Kasih sayang adalalah rasa saling sayang menyayangi, 

saling memiliki, saling berbagi. Sikap ini juga bisa disebut tidak 
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semena-mena mementingkan dirinya sendiri. Tak ada batasan 

untuk saling mengasihi baik kepada kaum muslimin atau non 

muslim, orang tua atau muda, besar atau kecil dan lain sebagainya. 

Dalam praktik dimasyarakat dapat kita temui banyak orang yang 

masih mementingkan dirinya sendiri tidak mementingkan 

kepentingan bersama. Hal semacam ini terjadi karena kurangnya 

rasa mengerti bahwa apa yang telah diberikan Allah itu hanya 

titipan semata. 

Suatu perkataan dan perbuatan baik dantidak meenyakiti 

orang lain adalah salah satu bentuk dari sikap lemah lembut. Sikap 

lemah lembut akan mengantarkan pada kebaikan karena dapat 

membuat orang lain senang terhadap perlakuan kita sehinggahal 

tersebut dapat mempererat tali persaudaraan antara satu dengan 

yang lainnya. 

2) Bersahabat dan gemar membantu 

ٍة   ِمْعَوانَاَوفُ تُ ومٍة َوأََمانٍَة   فَ َنَشا َصُدْوقًا ُُمِْسًنا َذاِعفم

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga 

kehormatan, dan sifat ksatria, sifat amanah, sifat 

bersahabat dan gemar membantu”.
191

 

 

Bersahabat dapat diartikan juga bergaul dengan baik dalam 

masyarakat. Bergaul dengan baik adalah bersikap baik kepada 

orang lain. Sifat ini sangat dibuuhkan oleh seorang muslim yang 
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memiliki akhlak islami, karena orang yang mampu memiliki sifat 

bergaul dengan baik terhadap orang lain, maka ia haruslah orang 

yang sabar, lemah lembut, murah hati, gemar memaafkan, jujur, 

memiliki sifat „iffah, dapat dipercaya, zuhud dan tawadhu‟. Allah 

swt Berfirman: 

....                              

            

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 

siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah: 2)
192

 
 

Bergaul dengan orang banyak ditengah-tengah masyarakat 

mempunyai nilai keutamaan lebih dibanding dengan hidup 

menyendiri menjauh dari mereka dengan syarat tetap mengikuti 

mereka dalam kefiatan-kegiatankeagamaan maupun sosial seperti 

mengadiri shalat Jum‟at, shalat berjamaah, majelis-majelis ta‟lim, 

mengunjungi orang yang sakit, mengantar jenazah, membantu 

meringankan beban sebagian anggota masyarakat yang 

memerlukan, memberi bimbingan kepada yang tidak tau/tidak 

mengerti atas suatu persoalan keagamaan maupun sosial serta 

mampu mengendalikan diri dari mengikuti hal-hal yang tidak baik 

dan tabah serta sabar atas segala gangguan yang mungkin timbul. 

Begitulah yang dapat kita lihat dari riwayat hidup Rasulullah saw 
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beserta saghabat-sahabat beliau yang mulia bahkan semua nabi dan 

Rasul Allah senantiasa bergaul dan bergumul secara integral 

dengan orang di dalam masyarakat dan ternyata cara in pula yang 

ditempuh oleh para ulama pewarisnya.
193

 

Di era milenial sekarang ini, dari berbagai golongan mulai 

dari anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua terjebak dengan 

adanya era digital, dimana rasa kekeluargaan dan persahabat mulai 

terkikis akibat adanya internet. Mereka sibuk dengan dunia 

mayanya. Bahkan dalam perkumpulan mereka mementingkan 

handphone yang dimilikinya daripada dengan candaan yang 

dilontarkan dari teman sebayanya. Inilah yang menjadikan moral 

terganggu yang akan berakibat menjadi manusia individual. Sudah 

selayaknya dengan adanyanya perkembangan teknologi yang lebih 

maju kita dapat memanfaatkannay dengan sebaik-baiknya.  

Jadi sudah seharusnya setiap jia benar-benar ikhlas karena 

Allah Swt dalam menjalani persahabatannya terutama jika benar-

benar ingin mendapat kemenangan dan kebahagiaan diakhirat. 

Persahabatan atas dasar saling mencintai karena Allah Swt 

termasuk ibadah yang paling utama. Karena persahabatan seorang 

muslim yang tulus merupakan buah dari akhlak yang terpuji. Jadi 

kriteria teman yang baik yang harus kita jadikan sebagai teman 
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adalah ia yang beriman, beramal sholeh dan saling menguatkan 

dalam kebenaran dan kesabaran. 

. Membantu orang lain memang memerlukan kekuatan 

iman. Pasalnya pendorong utama seseorang mau membantu 

kesulitan tidak semata-mata mempunyai harta, tetapi iman. Tanpa 

iman yang kuat seseorang akan merasa keberatan dalam membantu 

orang lain. Orang yang paling disukai Allah adalah orang yang 

paling bermanfaat  bagi orang lain. Membantu tidak hanya berupa 

materi tetapi juga bisa dilakukan dengan membahagiakan orang 

lain, menghibur dikala sedih, meringankan penderitaannya dsb. 

3) Dermawan 

a. Ksatria/Futuwwah 

ةٍ  ة  وَ    فَ َنَشا َصُدْوقًا ُُمِْسًنا َذاِعفم  َوأََمانٍَة ِمْعَوانَا فُ تُ وَّ

Artinya: “dan kedewasaannya (saw) hari demi hari tumbuhlah 

sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat 

menjaga kehormatan, dan sifat ksatria, sifat 

amanah, sifat bersahabat dan gemar membantu”.
194

 

 

Futuwwah berasal dari kata fata (pemuda atau ksatria). 

Pada masa sekarang dapat diartikan sebagai seorang yang 

ideal, mulia dan sempurna. Sikap keramahan dan 

kedermawanan yang dimiliki seseorang sampai ia tak memiliki 

sesuatu apapun untuk dirinya, termasuk nyawanya, demi 

kepentingan orang lain. Futuwwah ialah sikap berusaha 
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menghapus rasa keangkuhan, sabar dan tabah terhadap cobaan, 

serta ikhlas karena Allah swt. selain itu futuwwah adalah 

bangunan pondasi batin mengenai mau mengorbankan apa saja 

yang dimilikinya, termasuk nyawa sebagai suat hak milik yang 

sangat berharga. 
195

 

Futuwwah disini menurut Selamet Hariyanto mengutip 

kata Amin Syukur dapat diwakili dengan sifat zuhud. Maksud 

zuhud disini tidak hanya diartikan sebagai sikap anti terhadap 

dunia atau ati materi, tetapi suatu sikap yang didasarkan pada 

sifat kesatria bahwa ia harus ikhlas pada segala resiko yang 

terjadi dalam kehidupan. Dengan demikian jiwa manusia 

tersebut akan kuat, mampu menghapus rasa sombong, angkuh 

dan bangga terhadap diri sendiri. Jiwanya akan terdidik zuhud 

dalam arti bersikap sederhana yang diawali dari sifat 

pengorbanan terhadap dirinya maupun materi yang ia miliki.
196

 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ksatria ini adalah 

bentuk kedermawanan seseorang dalam menggapai ridha 

Allah. Sikap ini berusaha menghapus rasa keangkuhan, sabar 

dan tabah karena Allah Swt. seseorang yang memiliki sikap ini 

akan mengorbankan segala yang ia miliki dengan ikhlas. 

Futuwwah adalah tanda totalitas seseorang melayani orang 

lain, kesiapan memikul berbagai bentuk derita tanpa merasa 
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gundah. Singkatnya yaitu sifat peduli seseoang yang 

menempatkan kepentingan orang lain diatas kepentingan 

pribadi. 

b. Dermawan, Senang memberi 

 ًة َوَحَنانَاَحنم َُمَبم  واْلِجذْعُ َوتَ َواُضًعا   َوالَسَخاَكَرًما َوَعْفًوا 

Artinya: “Dermawan, Pemaaf, senang memberi, rendah diri, 

yang mana batang kurma (di mimbar Beliau saw) 

terdengar isak tangisnya karena Rinduan dan 

Cintanya Terhadap Nabi saw”.
197

 

 

Orang yang murah hati akan disukai masyarakat dan 

dicintai Allah swt. dia akan mendapatkan curahan rahmat dan 

ampunan, rezekinya dilapangkan dan kehidupannya tenteram 

serta sejahtera. Diantara hadist yang menganjurkan akhlak-

akhlak mulia ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: 

َفُو َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِااهلل  َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِااهلل واْليَ ْوِم اأْلَِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ

واْليَ ْوِم اأْلَِخِر فَ ْلَيِصْل َرِِحَُو َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِااهلل واْليَ ْوِم اأْلَِخِر فَ ْليَ ُقْل 

رًا َأْو لَِيْسُمْتز)رواه خبارى ومسلم(  َخي ْ
Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, 

hendaknya dia memuliakan tamunya. Barangsiapa 

beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya 

dia menyambung tali silaturrahim. Dan barang 

siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 

hendaknya dia berkata baik, atau (kalau tidak bisa) 

                                                             
197

 Al-Habib Umar, Al-D{iya>’ Al-La>mi’, 32. 



114 

 

 

hendaknya diam (saja).” (H.R. al-Bukhari dan 

Muslim)
198

 

 

Murah hati dan dermawan merupakan dua sifat yang 

sudah menjadi tradisi kuat dalam kehidupan umat Islam. Dua 

sifat ini merupakan sebagian kecil dari akhlak-akhlak mulia 

umat Islam yang bisa dirasakan dalam hidup keseharian. 

Berbasis dua akhlak ini maka kehidupan suatu masyarakat 

akan menjadi damai, sejahtera dan makmur penuh semangat 

kebersamaan dan persaudaraan.
199

 

Dari sekian banyak macam implementasi dari sifat 

murah hati, ada satu hal yang banyak disorot oleh hadist Nabi 

yaitu bermurah hati kepada tamu dengan cara menyambut dan 

menjamunya dengan baik. Bahkan sikap seperti ini ditetapkan 

sebagai indikator kedalaman iman seorang muslim. Dengan 

didasari prinsip kasih sayang dan kemuliaan Islam, Rasulullah 

saw menetapkan beberapa aturan untuk menghormati tamu. 

Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Abu 

Sa‟id al-Khudri, Rasulullah saw benegaskan, “Barang siapa 

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia 

memuliakan tamunya.” Beliau mengucapkan kalimat ini 

sampai tiga kali. Kemudian sahabat bertanya, “Bagaimana cara 

memuliakan tamu, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, 
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“Yaitu, (dengan cara memberi jamuan kepada mereka) selama 

tiga hari. Adapun penghormatan/jamuan yang diberikan 

setelah itu adalah termasuk sedekah.”(H.R. Ahmad, Abu Y‟la 

dan al-Bazzar).
200

 

Dalam bahasa Arab, Kemurahan hati disebut dengan 

istilah al-karam. Kata ini mempunyai arti memberikan harta 

berharga miliknya dengan penuh kerelaan hati, atau 

membelanjakan harta miliknya untuk kebaikan. Al-Qur‟an 

sangan menganjurkan sikap kedermawanan dan kemurahan 

hari. Allah swt berfirman, 

                         

      

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 

sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja 

yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.” (Q.S. al-„Imran: 92)
201

 

 

Jadi secara lebih ringkas, dermawan itu adalah memberi 

kepada yang membutuhkan dengan ikhlas. Dalam hal ini yakni 

memberikan harta dengan senang hati dalam kondisi memang 

wajib memberi kkarena mampu sesuai dengan kepantasannya 

dengan tanpa mengharap imbalan apapun. 
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Suatu ekspresi kebahagiaan adakalanya terjadi karena saling 

memberi. Dengan memberi hubungan seseorang akan lebih erat. 

Banyak orang yang meyakini bahwa dengan memberi, dirinya akan 

mendapatkan sesuatu yang baik. Memberi tidak tidak akan 

menjadikan dirinya kekurangan. Sebab dari perilaku saling 

memberi orang lain akan merasa bahagia. 

 

B. Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Mawlid Al-D{iya>’ 

Al-La>mi’ dengan Pendidikan Karakter Menurut Permendikbud Nomor 

20 Tahun 2018  

Pendidikan karakter merupakan upaya menanamkan nilai-nilai karater 

pada peserta didik yang mendukung pengetahuan, kesadaran-kesadaran 

individu, tekad, seta kemauan dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai yang 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan maupun bangsa. Sehingga melalui pendidikan karakter, seseorang 

akan menjadi cerdas dan mampu mengendalikan intelegensinya dan 

emosionalnya sehingga terwujud suatu kebiasaan yang melekat pada diri 

peserta didik. Selain itu akan menjadi seorang insan kamil yang mulia yang 

mampu menghadapi segala tantangan. 

Pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’,  memiliki 

tujuan yang searah dengan pendidikan karakter. Jika tujuan pendidikan 

karakter adalah bertujuan untuk pengembangan potensi peserta didik secara 

keseluruhan, agar menjadi individu yang siap menghadapi masa depan dan 
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mampu survive mengatasi tantangan zaman dengan perilaku-perilaku terpuji, 

maka tak ubahnya pendidikan akhlak menginginkan terbangunnya perilaku 

terpuji pada diri manusia tersebut. 

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’, 

merupakan serangkaian teori yang akan menjadi indah jika diterapkan dalam 

kehidupan, kemudian berlanjut pada bentuk-bentuk akhlak tersebut. 

Demikian halnya dengan pendidikan karakter, dapat terlihat bahwa dalam 

pendidikan karakter juga mengandung teori tentang sikap-sikap terpuji 

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

seseorang dapat merasakan suatu kebaikan, dan setelah itu sampai pada tahap 

melakukan perbuatan tersebut (acting the good) yang kemudian menjadi 

suatu kebiasaan (habit). 

Setelah membaca, memahami, dan menganalisis isi kitab Mawlid Al-

D{iya>’ Al-La>mi’,  penulis menemukan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kitab tersebut. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz 

menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah dalam kitab tersebut. Nilai-

nilai pendidikan akhlak dalam kitab tersebut merupakan nilai-nilai yang 

mengusung pendidikan akhlak terhadap Allah dan terhadap sesama manusia 

seperti terhadap Rasulullah saw, diri sendiri dan masyarakat. Relevansi antara 

pendidikan akhlak daam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’  dengan 

pendidikan karakter menurut pendidikan karakter menurut Permendikbud 

nomor 20 Tahun 2018 secara jelas dan terperinci sebagai berikut: 
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Pertama, aspek akhlak terhadap Allah Swt. Dalam kitab Mawlid Al-

D{iya>’ Al-La>mi’ meliputi beriman, memuji Allah dan mensyukuri nikmat 

serta karunia-Nya, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhoan Allah. 

Hal tersebut erat kaitannya dengan nilai pendidikan karakter religius, yakni 

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. Religius adalah proses mengikat kembali atau 

dapat diakatakan dengan tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta tata 

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, serta manusia dengan 

lingkungannya. 

Kedua, aspek terhadap sesama manusia. Dalam kitab Mawlid Al-

D{iya>’ Al-La>mi’ terdiri dari: 

1. Akhlak terhadap Rasulullah saw, meliputi mencintai dan memuliakan 

Rasulullah saw, mengucapkan shalawat dan salam. Hal tersebut relevan 

dengan nilai pendidikan karakter religius, yakni sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, yaitu taat 

terhadap ajaran yang diajarkan Rasulullah Saw.  

2. Akhlak terhadap diri sendiri, tercermin dalam sifat jujur, berbudi pekerti 

mulia (baik), menjaga kehormatan („Iffah), amanah, semangat, 

keberanian, tenang, sabar, syukur, tidak ragu (optimis), pemaaf, rendah 

diri/tawadhu‟. Hal tersebut erat kaitannya dengan nilai pendidikan 

karakter. Nilai jujur relevan dengan karakter jujur yakni upaya untuk 
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menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan. Nilai berbudi pekerti mulia relevan dengan nilai religius, yakni 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Nilai menjaga kehormatan 

(„Iffah) relevan dengan karakter tanggungjawab, yakni harus bertanggung 

jawab dalam menjaga dirinya sendiri. Nilai amanah relevan dengan 

karakter tanggung jawab, yakni harus melaksanakan tugas dan 

kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. Nilai semangat relevan dengan karakter semangat 

kebangsaan yakni cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan diri sendiri. Nilai  

keberanian relevan dengan karakter mandiri, yakni sikap dan perilaku 

yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Nilai tenang relevan 

dengan karakter cinta damai, yakni sikap, perkatan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

Nilai sabar dan syukur relevan dengan karakter religius, yakni 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, karena Allah swt akan 

bersama orang-orang yang sabar dan selalu syukur. Nilai tidak ragu 

(optimis) relevan dengan karakter kerja keras, yakni upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbaga hambatan belajar serta percaya diri 

dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Nilai pemaaf relevan 

dengan karakter cinta damai, yakni sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dengan kehadiran kita. Nilai 



120 

 

 

rendah diri/tawadhu‟ relevan dengan karakter toleransi, yakni sikap dan 

tindakan yang menghargai perbedaan dan tidak mengunggulkan dirinya 

sendiri. 

3. Akhlak terhadap masyarakat tercermin dalam sifat lemah lembut dan kasih 

sayang, bersahabat dan gemar membantu, Ksatria/Futuwwah, dermawan, 

senang memberi. Hal tersebut erat kaitannya dengan nilai pendidikan 

karakter. Sifat lemah lembut dan kasih sayang berkaitan dengan nilai 

pendidikan karakter cinta damai yang artinya sikap, perkataan, dan 

tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. Sifat bersahabat berkaitan dengan nilai pendidikan 

karakter bersahabat/komunikatif yang artinya tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. Sifat gemar membantu, Ksatria/Futuwwah, dermawan, senang 

memberi berkaitan erat dengan nilai pendidikan karakter peduli sosial 

yang artinya sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

Secara mudah penjelasan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’,  tercermin dalam dan relevansinya dengan 

pendidikan karakter menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, tampak 

pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1  

Relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’ 

pendidikan karakter menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 

No. Aspek 

Pendidikan 

Akhlak 

Kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-

La>mi’ 

Pendidikan 

Karakter 

1. Akhlak 

terhadap Allah 

Swt  

Beriman, memuji Allah dan 

mensyukuri nikmat serta 

karunia-Nya, mengharapkan 

dan berusaha memperoleh 

keridhoan Allah 

Religius 

2. Akhlak 

terhadap 

Rasulullah Saw 

Mencintai dan memuliakan 

Rasulullah saw, 

mengucapkan shalawat dan 

salam 

Religius 

2. Akhlak 

terhadap diri 

sendiri 

Jujur Jujur 

Berbudi pekerti mulia (baik) Religius 

Menjaga kehormatan („Iffah)  Tanggung jawab 

Amanah Tanggung jawab 

Semangat  Semangat 

kebangsaan 

Keberanian Mandiri 

Tenang Cinta damai 

Sabar dan syukur Religius  

Tidak ragu (optimis) Kerja keras 

Pemaaf Cinta damai 
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Rendah diri/tawadhu‟ Toleransi 

3. Akhlak 

terhadap 

Masyarakat 

Lemah lembut dan kasih 

sayang 

Cinta damai 

Bersahabat  Bersahabat/ 

komunikatif  

gemar membantu, 

Ksatria/Futuwwah, 

dermawan, senang memberi 

Peduli sosial 

 

Dari analisis diatas, dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab Mawlid Al-D{iya>’ Al-La>mi’,   terdapat relevansi dengan 

pendidikan karakter menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Sebab 

didalamnya mengandung nilai-nilai karakter seperti religus, jujur, tanggung 

jawab, semangat kebangsaan, mandiri, cinta damai, kerja keras,  

bersahabat/komunikatif dan peduli sosial. Tidak dapat diragukan lagi bahwa 

pendidikan karakter yang diterapkan di Indonesia merupakan upaya. 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, 

olah pikir, dan olah raga dengan perlibatan dan kerjasama antara satuan 

pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan Nasional 

Revolusi Mental. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari serangkaian pembahasan dan beberapa paparan diatas, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan akhak yang terkandung dalam kitab Mawlid al-

D{iya>’ al-La>mi’ meliputi: 

f. Nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap Allah Swt: beriman, Memuji 

Allah dan mensyukuri nikmat serta karunia Allah Swt, Mengharapkan 

dan berusaha memperoleh keridhoan Allah Swt. 

g. Nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap sesama manusia: 1) Akhlak 

terhadap Rasulullah Saw meliputi: Mencintai dan memuliakan 

Rasulullah saw, Mengucapkan shalawat dan salam. 2) Akhlak 

terhadap diri sendiri meliputi: sifat jujur, berbudi pekerti mulia (baik), 

menjaga kehormatan („iffah), amanah, semangat, keberanian, tenang, 

sabar, syukur, tidak ragu (optimis)pemaaf, rendah diri/tawadhu. 3) 

akhlak terhadap masyarakat meliputi: lemah lembut dan kasih sayang, 

bersahabat dan gemar membantu, ksatria (Futuwwah), dermawan dan 

suka memberi. 

2. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid al-D{iya>’ al-La>mi’ 

memiliki relevansi dengan permendikbud nomor 20 Tahun 2018.  

Pertama: Nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap Allah Swt meliputi 
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beriman, memuji Allah dan mensyukuri nikmat serta karunia Allah Swt, 

mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhoan Allah Swt relevan 

dengan karakter religius. Kedua, Nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

sesama manusia: 1) Akhlak terhadap Rasulullah Saw: Mencintai dan 

memuliakan Rasulullah saw, Mengucapkan shalawat dan salam relevan 

dengan karakter religius. 2) Akhlak terhadap diri sendiri: sifat jujur 

relevan dengan karakter jujur, berbudi pekerti mulia (baik), sabar dan 

syukur relevan dengan karakter religius, menjaga kehormatan („iffah) dan 

amanah relevan dengan karakter tanggung jawab, semangat relevan 

dengan karakter semangat kebangsaan, keberanian relevan dengan 

karakter mandiri, tenang dan pemaaf relevan dengan karakter cinta damai, 

tidak ragu (optimis) relevan dengan karakter kerja keras, rendah 

diri/tawadhu relevan dengan toleransi. 3) akhlak terhadap masyarakat: 

lemah lembut dan kasih sayang,  relevan dengan karakter cinta damai, 

bersahabat relevan dengan karakter bersahabat/komunikatif dan gemar 

membantu, ksatria (Futuwwah), dermawan dan suka memberi relevan 

dengan karakter peduli sosial. 

B. Saran 

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Mawlid al-D{iya>’ al-La>mi’ 

hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana 

yang telah dipaparkan dalam lingkup diri sendiri maupun lingkup sosial, 

terlebih jika pendidikan akhlak dalam kitab ini diajarkan mulai dari usia dini 

sebagai penanaman mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. 
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