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ABSTRAK 

 
Imam Abdurrosyid. 2019, “Adab Peserta Didik menurut Imam Al-Nawawi 

dalam Kitab al-Tibya>n fi} A>da>bi Hamalati al-Qur’an dan 
Relevansinya dengan Pembentukan Kepribadian Muslim. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Nurdin, M.Ag. 

 
Kata kunci:  Adab, Peserta Didik, Kitab al-Tibya>n fi} A>da>bi Hamalati al-

Qur’an, Pembentukan Kepribadian Muslim 
            Berbicara mengenai adab pada masakini, terjadi beberapa fenomena dalam 
dunia pendidikan. sebagai cerminan tentang merosotnya adab sebagai pelaku 
pendidikan, baik dari segi pimpinan pendidikan, guru dan khususnya peserta 
didik. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kualitas pendidikan yang 
diharapkan. Salah satu contohnya adalah adab peserta didik yang sudah hampir 
hilang dari setiap orang. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya siswa atau 
mahasiswa yang tidak mempunyai sopan santun dalam berbicara, berprilaku dan 
berpakaian yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam, melanggar akhlak, 
peraturan sekolah kode etik ditingkat mahasiswa, itu semua menunjukkan bahwa 
kerusakan moral, akhlak dan adab sudah sangat memperihatinkan. 
             Berdasarkan dari masalah tersebut, maka rumusan masalah  dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Pemikiran Imam Al-Nawawi 
tentang Adab Peserta Didik  dalam Kitab al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-
Qur’an ? 2). Bagaimana Hubungannya antara Adab Peserta Didik dengan 
Pembentukan Kepribadian Muslim ? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
kajian pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu 
pada data-data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji kitab al-Tibya>n fi}A>da>bi 
Hamalati al-Qur’an karya Imam Al-Nawawi. Dalam penelitian ini metode 
analisis data yang penulis gunakan yaitu metode deskripsi ekploratif. 

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan: 1) Adab peserta didik 
dalam hal niat menuntut ilmu dalam mencari ridha Allah semata, yang bertujuan 
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara fokus menjauhi perbuatan dosa dan 
maksiat, kemudian adab seorang murid ditunjukan dalam sikap tawadhu’ kepada 
gurunya, meminta nasihat secara baik, belajar dengan sungguh-sungguh, 
menghomati serta memulnyakan, memint izin ketika hendak masuk atau 
meninggalkan kelas, tidak banyak bicara saat kegiatan pembelajaran, senantiasa 
memahami kondisi guru, selalu bersabar dengan sikap guru, bersih jasmani dan 
rohani, menghormati sesama teman serta menjaga komunikasi yang baik, 
mempunya semangat, belajar di waktu yang tepat, dan meninggalkan sifat hasad. 
2) Hubungan antara Adab Peserta Didik dengan Pembentukan Kepribadian 
Muslim dapat mennunjukkan tonggak-tonggak perkembangan yang benar-benar 
mempunyai hubungan dan peran penting yang mana peserta didik yang selalu 
menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari maka, dalam jiwa peserta didik 
akan tumbuh kesadaran taat kepada Allah SWT. dengan begitu akan terwujudnya 
kepribadian yang syari`at. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

             Adab merupakan bagian pendidikan yang sangat penting yang 

berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, baik individu ataupun 

berhubungan dengan sosial masyarakat. Adab yang baik akan memberikan 

pengaruh dalam kehidupan. Sehingga ada pepatah yang mengatakan “Adab 

lebih tinggi dari ilmu”. Oleh karena itu nilai yang terkandung dalam agama 

perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia Indonesia 

agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang 

utuh Mengingat begitu pentingnya adab dalam kehidupan, sampai hal terkecil 

pun mempunyai aturan tersendiri.1 

             Dalam mewujudkan perubahan dan perkembangan kearah yang lebih 

baik, maka perlu adanya penyesuaian dan realisasi dalam pembelajaran dan 

kehidupan, sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat menghasilkan kualitas 

yang baik. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan kurikulum dan 

materi pembelajaran, proses pembelajaran dan pembinaan, serta dengan 

kegiatan ekstra kurikuler yang ada di lingkungan tersebut.2 

             Fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, 

sebagai cermin tentang merosotnya adab siswa dalam pelaku pendidikan, baik 

dari segi pimpinan pendidikan, guru dan peserta didik. Kondisi tersebut akan 

                                                           
1 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 32-33. 
2 H.M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 35-136. 
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berdampak terhadap kualitas pendidikan yang diharapkan. Salah satu 

contohnya adalah adab atau etika yang sudah semakin jauh atau hampir 

hilang dari setiap orang termasuk pada anak didik. Hal itu dapat dilihat 

dengan banyaknya siswa atau mahasiswa yang tidak mempunyai sopan santu 

dalam berbicara, berprilaku dan berpakaian yang tidak sesuai dengan konsep 

ajaran Islam, melanggar akhlak, peraturan sekolah kode etik ditingkat 

mahasiswa, itu semua menunjukkan bahwa kerusakan moral, akhlak dan adab 

sudah sangat memperihatinkan.3 

             Maka hal terpenting bagi guru adalah menanamkan adab pada anak 

atau siswa. Sebab anak merupakan amanah Allah yang harus dibina, 

dipelihara dan diurus secara seksama serta sempurna agar kelak berguna bagi 

agama, bangsa dan Negara dan secara khusus dapat menjadi pelipur lara 

orang tua, penenang hati ayah dan bunda serta sebagai kebanggaan.4 

             Dalam  sebuah pemberitaan online Pawai kelulusan sekolah yang 

dilakukan ratusan pelajar SMA di Jalan raya Kanal Bangorejo desa 

Kebondalem, kecamatan Bangorejo, dibubarkan polisi dan satpol PP, selasa 

tanggal 2 bulan 5 tahun 2019. Para pelajar yang mengenakan seragam SMA 

yang sudah dicoret coret itu berhamburan melarikan diri saat mengetahui 

kedatangan petugas. Pembubaran itu dilakukan karena pawai pelajar dianggap 

mengganggu ketertiban berlalu lintas dan meresehakan. Iring-iringan sepeda 

motor peserta pawai memenuhi badan jalan disepanjang jalur yang dilalui. Itu 

membuat pengendara dari arah berlawanan harus berhenti karena takut 

                                                           
3 Burhanuddin Salam,  Etika Sosial (Asas Moral dalam Kehidupan Manusia), (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), 3 
4 Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta, 2002), VII. 
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menjadi sasaran kenakalan para remaja tersebut. Terlebih, semua peserta 

pawai tidak mengenakan helm. Bahkan tidak sedikit pelajar putri yang ikut 

pawai bersikap tidak sopan.5 

             Jika kenyataan seperti ini terus terjadi, sudah dapat dipastikan 

generasi yang akan datang akan jauh dari pada adab dan etika. Selain dari itu 

kompetensi lulusan yang diharapkan, yakni siswa yang mempunya adab dan 

unggul dalam bidang pengetahuan tidak akan tercapai dengan baik. Oleh 

karena itu, untuk memurnikan kembali kondisi yang sudah tidak relevan 

dengan nilai-nilai Islam, satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan kembali kepada ajaran agama yang terdapat di dalamnya nilai-nilai 

akhlak mulia. 

Untuk memecahkan permasalahan tersebut ada karya ulama yang 

dapat dijadikan alternative sebagai bahan rujukan, salah satu karyanya yang 

berjudul al-Tibya>n fi}A>da>bi Fi} Hamalati al-Qur’an. Beliau adalah 

Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Al-Nawawi Al-Dimasqy, Abu 

Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan muharram tahun 631 H di Nawa, 

sebuah kampung didaerah Dimasqy Damascus yang sekarang merupakan ibu 

kota Suriah. 

Imam Al-Nawawi adalah seorang yang zuhud, wara’ dan bertakwa. 

Beliau sederhana, qana`ah dan berwibawa. Beliau menulis banyak sekali 

karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, salah 

                                                           
5Rony Subhan, Polisi Bubarkan Pawai Liar Kelulusan Pelajar (Online), 

(https://www.jurnalnews.com/2017/05/02/polisi-bubarkan-pawai-liar-kelulusan-

pelajar/, diakses 12 September 2019) 

https://www.jurnalnews.com/2017/05/02/polisi-bubarkan-pawai-liar-kelulusan-pelajar/
https://www.jurnalnews.com/2017/05/02/polisi-bubarkan-pawai-liar-kelulusan-pelajar/
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satunya adalah dalam bidang Akhlak yaitu al-Tibya>n fi} A>da>bi Hamalati 

al-Qur’an, Bustanul Arifin, dan al-Adzkar. Kitab ini dikenal secara luas 

termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk 

umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Swt. Kemudian keikhlasan 

dan kesungguhan beliau dalam berjuang.6 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian kitabb al-Tibya>n fi} 

A>da>bi Hamalati al-Qur’an karya Imam Al-Nawawi merupakan suatu hal 

yang menarik untuk diteliti. Selain alasan di atas, alasan lain penulis memilih 

tema ini adalah, karena dengan melakukan penelitian terhadap karya Imam 

Al-Nawawi, juga dapat memperkenalkan dan mengapresiasi karya ulama 

yang memiliki reputasi luas, namun masih bayak yang belum mengetahuinya. 

             Oleh karena itu penulis memilih judul Skripsi “Adab Peserta Didik 

menurut Imam Al-Nawawi dalam Kitab al-Tibya>n fi} A>da>bi Hamalati al-

Qur’an dan Relevansinya dengan Pembentukan Kepribadian Muslim” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Adab Peserta Didik  

dalam Kitab al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an ? 

                                                           
6Anas Burhanuddin, Biografi Ringkas Imam Nawawi, (Online), 

(http://www.muslim.or.id, diakses 6 januari 2019). 

http://www.muslim.or.id/
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2. Bagaimana Hubungannya antara Adab Peserta Didik menurut Imam Al-

Nawawi dalam Kitab al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an dengan 

Pembentukan Kepribadian Muslim? 

C. Tujuan Peneliti 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Adab Peserta 

Didik dalam kitab al-Tibya>n Fi}A>da>bi Hamalati al-Qur`an karya 

Imam Al-Nawawi. 

2. Untuk mengetahui Hubungan antara Adab Peserta Didik menurut Imam 

Al-Nawawi dalam Kitab al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an 

dengan Pembentukan Kepribadian Muslim. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan 

praktis kepada beberapa kelompok akademik berikut ini: 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada 

umunya dan bagi penulis pada khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik 

bagi guru pendidikan agama Islam. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan menambah 

wawasan keilmuan bagi bidang pendidikan agama Islam. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui Adab 

Peserta Didik dalam Pembelajaran yang terdapat dalam kitab al-Tibya>n 

Fi} A>da>bi Hamalati al-Qur`an karya Imam Al-Nawawi dan 

mengetahui relevansinya terhadap Pembentukan Kepribadian Muslim. Dan 

nantinya dapat memperbaiki pelajar Islam di Indonesia dan memperbaiki 

moral bangsa Indonesia. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

             Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan 

bahasan ini, penulis juga melakukan penelitian terdahulu yang ada relevan 

dengan masalah yang dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang jadi acuan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Ade Bangun Sudiarto (2019) berjudul Adab Peserta Didik terhadap 

Pendidik Perspektifh Kh. Zainal Abidin Munawwir dan Relevansinya 

dengan Pendidikan Islam (Tela`ah Kitab Waz\aif al-Muta’allim). Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:7 

a. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki 

sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan. 

Disini, peserta didik merupakan makhluk Allah Swt yang memiliki 

fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan 

baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. 

                                                           
7 Ade Bangun Sudiarto, Peserta Didik terhadap Pendidik Perspektifh Kh. Zainal Abidin 

Munawwir dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam (Tela`ah Kitab Wazhaif al-Muta’allim), 

(Skripsi: UIN Raden Lintang Lampung, 2019). 
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Dan segi rohaniah, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan 

pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan. Sedangkan peserta didik 

merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi 

(kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan. Disini, peserta 

didik merupakan makhluk Allah Swt yang memiliki fitrah jasmani 

maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, 

ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dan segi 

rohaniah, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran 

yang dinamis dan perlu dikembangkan. 

b. KH. Zainal Abidin Munawwir menuturkan bahwa “ilmu adalah anugrah 

dari Allah.” Segala aspek ilmu seperti agama, sains, sosial, bahasa dan 

lainlainnya itu datangnya dari Allah Swt. Tugasnya peserta didik 

bagaimana menerima ilmu yang telah diberikan oleh Allah Swt. Dengan 

kesungguhan sebagai jalan untuk menerima ilmu melalui pendidikan. 

Akal sebagai kelebihan yang Allah Swtuntuk menerima suatu pelajaran, 

maka selayaknya peserta didik untuk mensyukuri atas nikmat ilmu 

tersebut. Ilmu sebagai ibadah wajib yang mampu menghantar peserta 

didik dalam ketaqwaan kepada Allah Swtdan taqwa dapat dicapai 

melalui jalan ilmu sehingga saling berkaitan. Pencapaian ilmu yang 

mendatangkan keberkahan serta kebermanfaatan maka KH. Zainal 

Abidin Munawwir memberi solusi bahwa peserta didik harus 

mempunyai adab interaksi terhadap pendidik 



8 

 

 
 

c. Adanya adab tersebut yang ditepuh dengan dua tugas kewajiban peserta 

didik dalam mengiplementasikan sebagai terobosan penyeimbang atas 

kemajuan teknologi di era globalisasi. Tugas pendidikan Islam dari 

menurunya adab peserta didik dalam hal kenakalan pelajaran seperti 

membolos sekolah, tawuran, pornografi, narkoba, aseks bebas, 

penganiayaan pendidik dan sebagainya, sehingga perlu adanya 

pendidikan adab agar peserta didik mampu mengetahui dan 

mengimplementasikan. Pendidikan untuk mengatasi permaslahan 

peserta didik saat ini dan kedepannya, jika tidak cepat diatasi akibatnya 

lemahnya karakter peserta didik sesungguhnya dari hilangnya adab dan 

hancurnya pendidikan bangsa. 

2. Nazifatul Aini (2018) berjudul Adab Pendidik dan Perserta Didik 

Perspektif al-Qur’an Ayat al-Kahfi Ayat 60-82. Dari penelitian ini dapat 

disimpulan sebagai berikut:8 

a. Adab interaksi pendidik dan peserta didik dalam perspektif Alquran 

surah al-Kahfi ayat 60-82, terdapat adab interaksi peserta didik terhadap 

pendidik dalam surah al-Kahfi ayat 60-82 yaitu belajar dengan niat 

ibadah karena Allah Swt, kesungguhan dan semangat yang kuat dalam 

menuntut ilmu, jujur dan bertanggung jawab, memperlihatkan 

keseriusan dengan ungkapan sopan dan tawadhu‟, memposisikan diri 

sebagai seseorang yang membutuhkan ilmu, menghormati pendidik, 

menepati kontrak belajar yang sudah disepakati. 

                                                           
8 Nazifatul Aini, Adab Pendidik dan Perserta Didik Perspektif al-Qur’an Ayat al-Kahfi 

Ayat 60-82 (Skripsi: UIN Sumatra Utara Medan, 2018). 
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b. Adab interaksi pendidik dengan peserta didik dalam surah al-Kahfi ayat 

60-82 yaitu memiliki asisten sebagai pengganti saat pendidik tidak 

dapat hadir, melakukan tes minat dan bakat, melakukan kontrak belajar 

dengan peserta didik, memberikan hukuman kepada peserta didik sesuai 

dengan pelanggaran yang telah dilakukan, menjelaskan suatu pelajaran 

secara bertahap, menjelaskan hikmah (pengetahuan irfani) dibalik fakta 

atau fenomena (pengetahuan empiris) kepada peserta didik. 

c. pendidikan sekarang diantaranya dalam komponen-komponen interaksi 

pendidik dan peseta didik, yaitu tujuan pendidikan yang diniatkan untuk 

beribadah kepada Allah, adanya metode pendidikan, yaitu metode 

teaching and motivation, wisdom in answering question, reasoning and 

argumentation, dan metode mau„izhah, adanya ciri-ciri interaksi 

edukatif, yaitu ciri-ciri interaksi pendidik dan peserta didik 

membutuhkan disiplin. Disiplin dalam kisah ini yaitu adanya kontrak 

belajar yang harus disepakati, selain itu terdapat pola interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik, yaitu pola komunikasi dua arah atau 

disebut dengan pola guru dan murid yang melibatkan Musa dan Khidir. 

3. Adi Humaidi (2018) berjudul Adab Pendidik dan Peserta Didik Perspektif 

Syekh Abdul Qodir al-Jailani dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam 

saat ini (telaah kitab Al-G}unyah Li> T}a>libi T}ariq al-Haq Aj}j}a 

Waj}alla). Dari penelitian ini dapat disimpulakan sebagain berikut:9 

                                                           
9 Adi Humaidi, Adab Pendidik dan Peserta Didik Perspektif Syekh Abdul Qodir al-Jailani 

dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam saat ini (telaah kitab Al-Ghunyah Li Thalibi Thariq 

al-Haq Ajja Wajalla), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
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a. Syeikh Abdul Qadir al-Jailani menetapkan adab-adab dan 

kewajibankewajiban tertentu yang harus diketahui oleh guru dan murid, 

karena hal ini termasuk hal yang sangat penting dalam perjalanan 

kepada Allah. Adapun adab yang harus dimiliki oleh guru yaitu ketika 

mendidik muridnya adalah menerima murid karena Allah, guru juga 

harus mendidik murid penuh dengan kasih sayang bagaikan orang tua 

mendidik anak sendiri, selalu menasihati muridnya, mengawasi 

muridnya dengan pandangan kasih, lemah lembut kepada muridnya saat 

sang murid tidak mampu menyelesaikan riyadhah. Oleh karena itu, guru 

selalu memberikan yang paling mudah kepada si murid dan tidak 

membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukanny. 

b. Dan seorang guru harus menerima muridnya karena Allah dan 

mengajarinya dengan nasihat, kehalusan, dan kelembutan. Seorang guru 

harus berbuat layaknya seorang ayah dan ibu baginya yang mengasuh 

dan mengasihinya serta tidak menggiringnya kepada sesuatu yang 

belum ia mampu, tetapi mengjarinya scara bertahap, sehingga tabiatnya 

sedikit demi sedikit mulai selaras dengan perkara-perkara syariat. 

c. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang murid terhadap 

gurunya yaitu: seorang murid harus mentaati guru dan tidak 

menentangnya baik secara lahir maupun batin, harus menutupi aib guru, 

selalu mengikuti gurunya dan tidak lepas darinya, bersikap sopan 

didepan gurunya, murid harus yakin dan percaya bahwa gurunya adalah 

ahli untuk ditimba ilmu dan pengetahuannya, murid harus menghindar 
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dari segala dosa karena dosa dapat menghilangkan barakah ilmu, 

memiliki akidah yang benar yang merupakan dasar, yaitu berpegang 

kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Salafus Shalih, dan 

melakukan segala sesuatu yang dapat mengantarkannya kepada 

kedekatan kepada Allah, bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, selalu 

memohon ampunan kepada Allah serta mencintai para guru dan orang-

orang shalih, memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain dan 

orang yang berbuat jelek kepadanya. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk lebih mudahnya penelitian ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut:  

1. Pendekatan dan jenis penelitian  

a. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan 

filosofis paedagogik, yakni berfikir kritis evaluatif dan konstektual. 

Penulis mencoba mengkaji tentang adab peserta didik dalam 

pembelajaran menurut Imam Al-Nawai dalam al-Tibya>n Fi} A>da>bi 

Hamalati al-Qur`an dan relevansinya terhadap pembentukan 

kepribadian muslim. 

b. Jenis penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka 

(library research). Artinya, sebuah studi dengan cara membaca, 
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menelaah atau memeriksa bahan kepustakaan,10 yaitu data-data yang 

bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan 

dalam penelitian ini. 

 

2. Sumber data 

Penelitian ini, jika dilihat dari sumber data termasuk penelitian lebrary 

research, adapun yang dimaksud data adalah keterangan-keterangan 

fakta.11 Adapun sumber data dalam penelitian ini akan dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer 

  Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam 

mengadakan suat penelitian, adapun data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kitab al-Tibya>n fi} A>da>bi Hamalati 

al-Qur`an 

b. Sumber data sekunder 

Yang dimaksud sumber data sekunder adalah yang berupa bahan 

pustaka yang memiliki kajian yang sama yang dihasilkan oleh pemikir 

lain baik yang berbicara mengenai kitab al-Tibya>n fi} A>da>bi 

Hamalati al-Qur`an ataupun yang membahas sejenisnya. Adapun data 

sekunder tersebut adalah: 

                                                           
10Dudung Abdurrohman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 7.  
11  Takizuduhu Ndraha, Reseach, Teori, Metode, Administrasi (Jakarta: Bina Aksara, 

1981), 76. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 

(lebrary research). Yang dalam pengumpulan datanya dapat diperoleh dari 

berbagai literatur.12 Leteratur yang diteliti tidak terbatas bukan hanya kitab 

saja, melainkan diperoleh dari bahan-bahan studi seperti bahan 

dokumentasi, majalah dan jurnal.13 

5. Teknik analisis data 

Setelah proses pengumpulan data yang terkait dengan masalah 

penelitian ini, maka data-data tersebut diolah dengan metode sebagai 

berikut:  

a. Editing data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan data, yang 

muncul dari data yang telah terkumpul. 

b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun 

yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. 

c. Menarik kesimpulan, dari uraian yang telah disajikan penulis membuat 

suatu kesimpulan. 

Dari data yang telah diolah tersebut selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis atau analisa isi. Metode ini 

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

Cipta, 1996), 234. 
13 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake sarasin, 2002), 45.  
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digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan bangunan 

pemikiran tentang masalah yang dibahas dengan menggunakan proses 

berfikir induktif dan deduktif dalam penarikan kesimpulan. Induktif yaitu 

proses berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa yang 

khusus sehingga ditarik generelisasi (penemuan harus memiliki referensi 

yang teoritis) yang bersifat umum. Sedangkan deduktif yaitu proses 

berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk 

seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.14 

 

G. Sistematika Pembahasan 

             Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

Bab I: Pendahuluan  

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam 

skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan 

persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu 

latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah,tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode Penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

                                                           
14 Sugiyono, Memahami Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 90.  
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Bab  II: Landasan Teori 

Bab ini membahas landasan teori yang mana menjelaskan tentang 

pengertian adab peserta didik, pentingnya adab bagi peserta didik, 

perbedaan adab dan Akhlak Selanjutnya menjelaskan tentang 

pembentukan kepribadian muslim yang mana terdiri dari pengertian 

kepribadian muslim, dasar pembentukan kepribadian muslim, aspek-

aspek pembentukan kepribadian muslim, proses pembentukan 

kepribadian muslim, metode-metode dalam pembentukan kepribadian. 

Bab III: Biografi dan Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Adab Peserta 

Didik 

Bab ini membahas tentang biografi dan pemikiran Imam Al-Nawawi 

Al-Dimasyqi. 

Bab IV: Relevansi Adab Peserta Didik Menurut Imam Al-Nawawi dalam 

Kitab al-Tibya>n Fi} A>da>bi Hamalati al-Qur'an terhadap 

Pembentukan Kepribadian Muslim 

Bab ini merelevansi tentang adab peserta didik menurut Imam al-

Nawawi dalam kitab al-Tibya>n Fi} A>da>bi Hamalati Al-Qur`an 

terhadap pembentukan kepribadian muslim. 

Bab V: Penutup 

Bab lima merupakan penutupan yang meliputi kesimpulan, saran dan 

penutup. Bab terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

data pribadi penulis. 
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BAB II 

ADAB PESERTA DIDIK DAN PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN 

MUSLIM  

A.  Adab Peserta Didik  

1. Pengertian Adab dan Peserta Didik 

             Secara etimologis, adab adalah berasal dari bahasa Arab yakni kata 

dasar (ََأَُدب) yang berarti sopan, berbudi bahasa baik.15 dari kata dasar 

a>duba  berkembang menjadi a>d\aba (ََب  ,yang berarti beradab, sopan (أَدَّ

berbudi baik, mendidik, kesopanan, tata cara dalam pergaulan.16 Sedangkan 

adab secara terminologi adalah ilmu tentang tujuan mencari pengetahuan. 

Sedangkan tujuan mencari pengetahuan dalam Islam ialah menanamkan 

kebaikan dalam diri manusia dan sebagai pribadi yang baik.17 

             Adab menurut al-Attas, dalam artinya yang asli dan dasar, adab 

berarti undangan pada suatu perjamuan. Perjamuan mengandung makna 

implisif bahwa baik pengundang maupun tamu diharapkan bertingkah laku 

sesuai dengan keadaan, baik dalam bicara, bertindak maupun etika.18 

Sedangkan menurut Hamzah Ya’qub mengemukakan pengertian adab 

sebagai berikut: 

                                                           
15 Ahmad Warson Munawwir,  Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 12. 
16 Ibid,. 13. 
17Abdul Haris, Etika Hamka (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), 1.  
18Muhammad Naucaib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 

1990), 56-67 
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a. Adab adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, 

antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia 

lahir dan batin 

b. Adab ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian baik dan 

buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan 

tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan 

mereka.19 

            Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki 

sejumlah potensi dasar (fitrah) yang perlu dikembangkan.20 Peserta didik 

merupakan “Raw Material” (bahan mentah) dalam proses transformasi dan 

internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk melihat 

signifikasinya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta 

didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-

ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. 

Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana ia berada.21 Peserta didik adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.22  

             Dengan demkian dapat disimpulkan bahwa adab perta didik adalah 

suatu proses perbuatan peserta didik yang terpuji baik itu perbuatan dhohir 

                                                           
19 Hamzah Ya’qub, Etika Islam  (Bandung: Diponegoro, 1993), 12. 
20 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 119. 
21 Ramayulis dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan 

dan Pemikiran Para Tokohnya. (Jakarta: Kalam Mulia,2010), 169. 
22 Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 23.   
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maupun batin yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap 

masyarakat. 

2. Pentingnya Adab bagi Peserta Didik 

             Banyak sekali riwayat dan penukilan yang menjelaskan tentang 

pentingnya mempunyai adab. Habib al-Jalab berkata: “aku bertanya 

kapada Ibnul Mubarak: “apakah sebaik-baik perkara yang diberikan 

kepada seseorang? dia menjawab: “adab yang baik”. Imam Asy-Syafii 

juga mengatakan bahwa: “barang siapa yang ingin Allah membukakan 

hatinnya atau meneranginnya, hendaklah ia ber-khalwat (menyendidir), 

sedikit makan, meninggalkan pergaulan dengan orang-orang bodoh dan 

membenci ahli ilmu yang tidak memiliki inshaf (sikap objektif) dan adab.23 

             Ibnu Sirin berkata: “para salaf mempelajari adab sebagaimana 

mempelajari ilmu. Demikian halnya menurut Al-hasan bahwa 

sesungguhnya seorang laki-laki keluar untuk menuntut ilmu adab baginya 

selama dua tahun, kemudian dua tahun. Senada dengan hal itu Habib bin 

Asy-Syahid berkata kepada anaknya: “wahai anakku, pergaulilah para 

fuqaha dan ulama; belajarlah dan ambil adab dari mereka. Sesungguhnya 

hal itu lebih aku sukai dari pada banyak hadits.24   

             Ibnul Mubarak berkata: “aku mempelajari adab selama tiga puluh 

tahun dan aku mempelajari ilmu selama dua puluh tahun. Adalah para 

ulama dulu mempelajari adab baru mempelajari ilmu. Al-Qarafi juga 

berkata dalam kitabnya, al-Faruq, ketika menjelaskan kedudukan adab: 

                                                           
23 Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid, Nada, Ensiklopedian Islam Menurut al-Qur’an dan 

As-Sunnah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007), 11 
24 Ibid.,11. 
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“ketahuilah bahwasanya sedikit adab lebih baik dari pada banyak amal. 

Oleh karna itu, Ruwaiyim seorang alim yang shaleh berkata kepada 

anaknya: “wahai anakku, jadikanlah amalmu ibarat garam dan adabmu 

ibarat tepung. Yaitu perbanyaklah adab sehingga perbandingan banyaknya 

seperti perbandingan tepung dan garam dalam suatu adonan. Banyak adab 

dengan sedikit amal saleh lebih baik dari pada amal dengan sedikit adab.25 

             Dari penejelasan di atas sudah jelas persoalan adab menjadi elmen 

penting bagi peserta didik. Bukan suatu pembelajaran yang bisa dianggap 

remeh, kareana adab merupakan perintah agama yang harus diterapkan 

dalam kehidupan. Maka seorang pendidik juga wajib memberi tahu 

tentang adab-adab dalam belajar yang mungkin peserta didik belum 

mengetahuinya, agar pesrta didik selalu ingat dan mengamalkanya. 

3. Perbedaan Adab dengan Akhlak 

             Ada dua defini yang harus dibedakan yang keduanya sering 

dimaknai dengan serupa menunjuk milik kemuliaan dan kebaikan, yaitu 

yang disebut dengan istilah adab dan akhlak, Maka Ustadz Adi Hidayat 

menerangkan dalam ceramahya: ”adab dengan akhlah itu berbeda, adab 

ialah kemulian sifat-sifat baik yang diperoleh melalui pendidikan atau 

pelatihan. Sedangkan akhlak ialah sifat-sifat mulia, perangai-perangai baik 

yang hanya dihasilkan dari proses ibadah yang benar”.26  

             Adab merupakan hal yang lebih luas daripada akhlak, karena 

akhlak melipuit beberapa aspek. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan, 

                                                           
25 Ibid.,11. 
26Adi Hidayat, Perbedaan Adab dan Akhlak (Online), 

(https://www.youtube.com/watch?v=wKXVULiIYzA, diakses: 19 September 2019 ). 

https://www.youtube.com/watch?v=wKXVULiIYzA
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“kalo adab semua orang bisa, tapi kalo akhlak tidak, karena akhlak hanya 

bisa didapatkan dengan ibadah”.27  

 

B. Pembentukan Kepribadian Muslim 

1. Pengertian kepribadian muslim 

             Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut dengan personality. 

Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona yang berarti 

topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau 

pertunjukan. Disini para aktor menyembuyikan kepribadiannya yang asli, 

dan menanpilkan dirinya sesuai dengan topeng yang digunakannya.28 Kata 

kepribadian yang brati kedok atau topeng, yaitu maksudnya untuk 

menggambarkan prilaku, watak atau pribadi seorang. Hal itu dilakukan 

karena terdapat ciri-ciri yang khas yang hanya dimiliki oleh seseorang 

tersebut baik dalam arti kepribadian yang baik, ataupun yang kurang 

baik.29 

             Sedangkan muslim secara bahasa mempunyai arti luas dan 

sempit. Jika diartikan secara luas, muslim adalah orang yang memeluk 

agama-agama yang diturunkan kepada seluruh Nabi. Sedangkan dalam 

arti sempitnya, muslim adalah orang yang memeluk agama yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad.30  

                                                           
27 Ibid. 
28 Syamsul Yusuf, Teori Kepribadian, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 3. 
29 Agus Sujianto, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 10. 
30 Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambani, 1992), 701.    
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               Kepribadian muslim dapat dilihat dari kepribadian orang per-

orang (individu) dan kepribadian dalam kelompok masyarakat (ummah). 

Kepribadian individu meliputi ciri khas seseorang dalam sikap dan 

tingkah laku, serta kemampuan intelektual yang dimilikinya. Karena 

adanya unsur kepribadian yang dimiliki masing-masing, maka sebagai 

individu, seorang muslim akan menampilkan ciri khas masing-masing. 

Dengan demikian akan ada perbedaan kepribadian antara seorang muslim 

dengan muslim lainnya. Secara fitrah berbedaan ini memang diakui 

adanya. Islam memandang setiap orang dituntut untuk menunaikan 

perintah agamanya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.31 

             Kepribadian muslim dalam kontek ini barang kali dapat diartikan 

sebagai identitas yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas bagi 

keseluruhan tingkah laku sebagai muslim, baik yang disampaikan dalam 

tingkah laku secara lahiriyah maupun sikap batinnya. Tingkah laku 

lahiriyah seperti cara berkata-kata, berjalan, makan, minum, berhadapan 

dengan orang tua, guru, teman sejawat, sanak famili dan sebagainya. 

Sedangkan sikap batin seperti penyabar, ikhlas, tidak sengaja, dan sikap 

terpuji yang timbul dari dorongan batin. Kemudian ciri khas dari tingkah 

laku tersebut dapat dipertahankan sebagai kebiasaan yang tidak dapat 

dipengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain yang bertentangan dengan 

sikap yang dimiliki. Ciri khas tersebut hanya mungkin dapat 

dipertahankan jika sudah terbentuk sebagai kebiasaan dalam waktu yang 

                                                           
31 Jalaluddin Teologi Pendidikann (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 176. 
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lama. Selain itu sebagai individu setiap muslim memiliki latar belakang  

pembawaan yang berbeda-beda. Perbedaan individu ini diharapkan tidak 

akan mempengeruhi perbedaan yang akan menjadi kendala dalam 

pembentukan kebiasaan ciri khas secara umum.32 

             Pembentukan kepribadaian muslim pada dasarnya adalah 

pengubah sikap kearah yang cenderung kepada nilai ke-Islaman. 

Perubahan sikap tentunya tidak terjadi secara spontanitas. Semua berjalan 

dalam suatu proses yang panjang dan kesinambungan.33 Serta merupakan 

pembentukan kepribadian yang utuh, menyeluruh dan terarah dan 

berimbang yang merupakan suatu pembentukan kebiasaan yang baik dan 

serasi dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Tujuan utamanya adalah guna 

merealisasikan diri untuk menjadi pengabdi Allah yang setia, tunduk, dan 

patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah Swt.34 

             Pembentukan kepribadian muslim pada dasarnya merupakan 

suatu pembentukan kebiasaan yang baik dan serasi dengan nilai-nilai 

akhlakul karimah. Untuk itu setiap muslim dianjurkan untuk belajar 

seumur hidup, sejak lahir (dibesarkan dengan yang baik) hingga di akhir 

hayat (tetap dalam kebaikan). Pembentukan pebribadian melalui 

pendidikan tanpa henti (life long education), sebagai suatu rangkaian 

                                                           
32Jalaluddin dan Usaman Said, Filsafat Pendidikan Agama Islam (Konsep dan 

Perkembangan Pemikirannya), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 92. 
33 Jalaluddin dan Usaman Said, Filsafat Pendidikan Agama Islam, 100. 
34 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 190. 
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upaya menurut ilmu dan nilai-nilai ke-Islaman, sejak dari buaian hingga 

keliang lahat.35 

             Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa 

pembentukan kepribadian muslim pada dasarnya adalah upaya  mengubah 

sikap kearah kecenderungan kepada nilai-nilai ke-Islaman. Setiap usaha 

maupun kegiatan yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan harus 

mempunyai dasar dan landasan tempat berpijak yang kokoh, atau 

pegangan yang kuat. Dalam Pendidikan Islam adalah suatu usaha 

membentuk manusia yang harus mempunyai landasan keimanan dan 

kepada landasan itulah semua kegiatan dan semua perumusan tujuan 

pendidikan yang dihubungkan. 

2. Aspek-aspek Pembentukan Kepribadian Muslim 

             Pengembangan kepribadian Islam adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh individu untuk memaksimalkan daya-daya insaninya agar 

ia mampu realisasi dan akutalisasi diri lebih baik sehingga memperoleh 

kualitas hidup di dunia mapun di akhirat. Manusia yang baik tidak dapat 

dilihat dari kadar (ukuran) fisik dan potensi diri berupa bakat dan 

kekuatan atau sesuatu ya ng lain berupa kekhasannya. Namun, perjalanan 

arah hidup yang difokuskan ke arah kebaikan (al-s}irat} al-mustaqim ila> 

alhaq\) itulah manusia yang baik.36 

             Kepribadian secara utuh hanya mungkin dibentuk melalui 

pengaruh lingkungan, khususnya pendidikan. Adapun sasaran yang dituju 

                                                           
35 Ibid, 183. 
36 Rafi Sapuri, Psikologi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 109. 
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dalam pembentukan kepribadian ini adalah kepribadian yang memiliki 

akhlak yang mulia. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan 

tingkat keimanan. Pencalaian tingkat akhlak yang mulia merupakan 

tujuan pembentukan kepribadian muslim.37 

             Pembentukan kepribadian muslim pada dasarnya merupakan 

upaya untuk mengubah sikap kearah kecenderungan kepada nilai-nilai ke-

Islaman. Perubahan sikap, tentunya tidak terjadi secara spontan. 

Semuanya berjalan dalam suatu proses yang panjang dan 

berkesinambungan. Diantara proses tersebut digambarkan oleh adanya 

hubungan dengan obyek, wawasan, peristiwa atau ide (attitude bave 

referent), dan perubahan sikap harus dipelajari (attitude are learned).  

             Dengan demikian pembentukan kepribadian muslim pada 

dasarnya merupakan suatu pembentukan kebiasaan yang baik dan serasi 

dengan nilai-nilai ak}laq\ al-kari>mah. Untuk itu setiap muslim 

dianjurkan untuk belajar seumur hidup, sejak lahir (dibesarkan dengan 

yang baik) hingga di akhir hayat (tetap dalam kebaikan). Pembentukan 

kepribadian melalui pendidikan tanpa henti (life long education), sebagai 

suatu rangkaian upaya menurut ilmu dan nilai-nilai keislaman, sejak dari 

buaian hingga ke liang lahat. 

             Pembentukan kepribadian muslim secara menyeluruh adalah 

pembentukan yang meliputi berbagai aspek, yaitu:38  

                                                           
37 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, 178-190. 
38 Ibid.,141. 
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a. Aspek idiil (dasar), dari landasan pemikiran yang bersumber dari 

ajaran wahyu.  

b. Aspek materiil (bahan), berupa pedoman dan materi ajaran yang 

terangkum dalam materi bagi pembentukan ak}laq\ al-kari>mah.   

c. Aspek sosial, menitik beratkan pada hubungan yang baik antara 

sesame makhluk, khususnya sesama manusia.  

d. Aspek teologi, pembentukan kepriadian muslim ditujukan pada 

pembentukan nilai-nilai tauhid sebagai uapaya untuk menjadikan 

kemampuan diri sebagai pengabdian Allah yang setia.  

e. Aspek teologis (tujuan), pembentukan kepribadian muslim 

mempunyai tujuan yang jelas.  

f. Aspek duratif (waktu), pembentukan kepribadian muslim meninggal 

dunia.  

g. Aspek dimensional, pembentukan kepribadian muslim disadarkan atas 

pengharagaan terhadap faktor-faktor bawaan yang berbeda (perbedaan 

individu).  

h. Aspek fitrah manusia, yaitu pembentukan kepribadian muslim 

meliputi bimbingan terhadap peningkatan dan pengembangan 

kemampuan jasmani, insani, dan rohani. 

             Pembentukan kepribadian muslim merupakan pembentukan 

kepribadian yang utuh, menyeluruh terarah dan berimbang. Konsep ini 

cenderung dijadikan alasan untuk memberi peluang bagi tuduhan bahwa 

filsafat pendidikan Islam bersifat apologis (memihak dan membenarkan 
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diri). Penyebabnya antara lain adalah ruang lingkupnya terlalu luas, 

tujuan yang akan dicapai terlampau jauh, hingga dinilai sulit untuk 

diterapkan dalam suatu sistem pendidikan. Pendapat yang demikian 

itu,berkembang di kalangan mereka yang kurang memahami konsep 

pendidikan Islam itu sendiri. Atau setidak-tidaknya memiliki 

kecenderungan untuk mengjadi pendidikan Islam atas dasar pendekatan 

teori pendidikan Barat. Jelas tidak mungkin serasi. 

             Sebaiknya jika kita bersedia mengamati secara jujur, teliti, dan 

bijaksana, barangkali bukti sejarah telah menunjukkan bahwa usaha 

untuk mewujudkan tujuan seperti yang digariskan oleh filsafat 

pendidikan Islam itu, bukanlah suatu yang mustahil. Di zaman permulaan 

Islam, khususnya di masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan para 

sahabat, sosok kepribadian seperti itu (berakhlak mulia) telah pernah ada 

dan akan terus ada. Pasa sahabat dalam kehiduapan mereka secara 

konsisten dan konsekuen menjadikan sosok kepribadian Nabi 

Muhammad SAW. Sebagai teladan, merujuk kepada perintah Allah 

SWT. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 

SAW, dan menjahi segala yang dilarang beliau. Semua itu mereka 

lakukan dengan penuh kesadaran, karena memang dalam sikap dan 

perilaku Nabi Muhammad SAW. Tercermin akhlak al-karimah. Secara 

kasab mata, semuanya itu ditampilkan Nabi Muhammad SAW. Dalam 

keseharian beliau, sepanjang hayat. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. 

Memang begitu adanya. 
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             Pembentukan kepribadian muslim sebagai individu, keluarga, 

masyarakat, maupun ummah pada hakikatnya berjalan seiring dan 

menuju ke tujuan yang sama. Tujuan utamanya adalah guna 

merealisasikan diri, baik secara pribadi orang per orang (individu) 

maupun secara komunitas (ummah) untuk, menjadi pengabdi Allah yang 

setia. Tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan 

Allah SWT.39 

3. Proses Pembentukan Kepribadian Muslim 

             Menurut pandangan filsafat pendidikan Islam dalam proses 

pembentukan kepribadian muslim diarahkan pada tiga dasar 

pembentukan, yaitu pembentukan pembiasaan, pembentukan pengertian, 

dan pembentukan kerohanian yang luhur. Pembiasaan ditunjukan bagi 

pembentukan aspek kejasmanian dari kepribadian atau memberi 

kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu (pengetahuan hapalan), 

seperti berpuasa, sholat, dan lain-lain.40 Pembentukan ini ditujukan untuk 

mewujudkan sikap istiqomah. Sikap yang dibentuk meliputi: kecintaan 

kepada Allah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan-Nya. 

Diharapkan akan terbentuklah keteguhan (sikap) dan pandangan positif 

tentang makna dari lafaz yang diucapkan. Bila makna itu mengandung 

nilai-nilai luhur, maka diharapkan akan  terbnetuk sikap diri positif seperti 

menjahukan dengki, menepati janji, ikhlas, jujur, suka berkorban, 

toleransi, dan sebagainya. Upaya ini mengacu kepada pembentukan 

                                                           
39 Ibid.,146. 
40 Ibid. 
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kerohanian yang luhur. Keluhuran rohaniah target akhirnya, adalah 

terbentuknya sifat takwa dalam diri peserta didik. 

             Kepribadian yang terbentuk dari sifat takwa inilah yang disebut 

dengan kepribadian muslim, kepribadaian yang harmonis. Merujuk 

kepada makna kepribadian, maka yang dimaksud dengan kepribadian 

muslim adalah didasarkan pada sifat takwa yang tercermin dari sikap dan 

perilaku jasmaniah dan rohaniah, sekap mental, serta kemampuan untuk 

mempertahankan sifat dimaksud sebagai jati dirinya sebagai seorang 

muslim.41 

             Dalam proses pembentukan kepribadian muslim, sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya bahwa ciri khas kepribadian muslim adalah 

terwujudnya perilaku mulia sesuai dengan tuntunan Allah SWT, yang 

dalam istilah lain disebut akhlak yang mulia. Ciri khas ini sekaligus 

menjadi sasaran pembentukan kepribadian.42 

             Proses pembentukan kepribadian muslim dalam memberikan 

analisanya tentang akhlak yang berhubungan dengan pembentukan 

kepribadian. Mohd. Abdullah Darraz mengemukakan bahwa “Pendidikan 

akhlak berfungsi sebagai pemberi nilai-nilai Islam.”43 Dengan adanya 

nilai-nilai Islam itu dalam diri seseorang atau ummah akan terbentuk pula 

kepribadiannya sebagai kepribadian muslim. 

                                                           
41 Ibid,.147. 
42 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 195-199. 
43 M. Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 2001), 97. 



30 

 

 
 

             Akhlak yang mulia mengandung konotasi pengaturan buhungan 

yang baik antara hamba dengan Allah, dengan sesamanya dan dengan 

makhluk lainnya.  

a. Proses pembentukan kepribadian muslim secara perorangan dapat 

dilakukan melalui tiga macam pendidikan.  

1) Pranatal Education (Tarbiyah Qabl Al-Wiladah)  

              Proses pendidikan jenis ini dilakukan secara tidak 

langsung  (in-direct). Proses ini dimulai disaat pemilihan calon 

pendamping hidup dari kalangan yang baik dan berakhlak, berhati-

hatilah dalam memilih pendamping hidup khudlara al-diman 

(yang dimaksud ialah wanita yang cantik, tetapi menerima 

pendidikan yang buruk). Kemudian dilanjutkan dengan sikap dan 

perilaku orang tua yang islami, disaat bayi sedang berada dalam 

kandungan, ditambah lagi dengan pemberian makanan dan 

minuman yang halal dan baik (t}ay\ib), serta dilengkapi dengan 

sikap penerimaan yang baik dari kedua orang tua atas kehadiran 

bayi tersebut.44  

2) Educatoin by Another (Tarbiyah ma’a g}airihi)  

             Proses pendidikan jenis ini dilakukan secara langsung oleh 

orang lain (orang tua di rumah tangga, guru di sekolahan dan 

pemimpin di dalam masa rakyat dan para ulama). Manusia 

                                                           
44 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 98.  



31 

 

 
 

sewaktu dilahirkan tidak mengetahui sesuatu tentang apa yang ada 

dalam dirinya dan di luar dirinya.  Firman Allah SWT: 

َََ
َََ

َََ
ََ

ََ
َََََ

Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur. (Q.S. an-Nahl: 78). 

  

             Oleh karena itu, diperlukan orang lain untuk mendidik 

manusia supaya dia mengetahui tentang dirinya dan 

lingkungannya. Dan sekaligus bantuan orang lain juga diperlukan 

agar ia dapat melakukan kegiatan belajar sendiri. Proses ini 

dimulai semenjak anak dilahirkan samai anak mencapai 

kedewasaan baik jasmani maupun rohani.45  

3) Self Education (Tarbiyah al-Nafs)  

             Proses ini dilakukan melalui kegiatan pribadi tanpa 

bantuan orang lain seperti membaca buku-buku, majalah, koran, 

dan sebagainya, atau melalui penelitain untuk menemukan hakikat 

segala sesuatu tanpa bantuan orang lain.  Menurut Muzayyin, self 

education tibul karena dorongan dari naluri kemanusian yang 

ingin mengetahui. Ia merupakan kecenderungan anugerah Tuhan.46 

Dalam ajaran Islam yang menyebabkan adanya dorongan tersebut 

adalah hidayah Allah. Firman Allah SWT :  

                                                           
45 Ibid., 99. 
46 Ibid. 
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َََََ
َََ 

Artinya: Musa berkata: "Tuhan Kami ialah (tuhan) yang telah 

memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk 

kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk”.(Q.S. 

Thoha: 50).47 

 

b. Proses pembentukan kepribadian muslim secara ummah (Bangsa atau 

Negara) dilakukan dengan memantapkan kepribadian individu muslim 

(arena individu bagian dari ummah), juga dapat dilakukan dengan 

menyampaikan kondisi dan tradisi sehingga memungkinkan 

terbentuknya kepribadian (akhlak) ummah. Tradisi dan kondisi yang 

telah tersedia diisi dengan usaha-usaha untuk mengisi pergaulan social 

bernegara dan antar Negara dengan akhlak Islami berupa:48  

1) Tidak melakukan hal-hal yang keji dan tercela. Seperti 

membunuh, menipu, dst.  

2) Membina hubungan tata tertib, meliputi sikap sopan santun dalam 

pergaulan, berkata baik, dst.  

3) Mempererat hubungan kerja sama dengan cara meninggalkan 

perbuatan-perbuatan yang dapat merusak.  

4) Menggalakkan perbuatan-perbuatan terpuji yang memberi dampak 

positif kepada masyarakat antara lain berupa menepati janji, 

memaafkan, memperbaiki hubungan antar sesama muslim, 

amanah, membina kasih saying, berbuat ikhsan terutama kepada 

fakir miskin, mengembangkan harta anak yatim, mengajak berbuat 

                                                           
47 Ibid.,100.  
48 Ibid. 
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baik, bersifat pemurah, menyebarkan ilmu pengetahuan, membina 

persaudaraan dan sebagainya. 

c. Pembentukan kepribadian samawi  

             Proses Pembentukan kepribadian ini dapat dilakukan dengan 

cara membina nilai-nilai ke-Islaman dalam hubungan dengan Allah 

SWT. Nilai ke-Islaman tersebut dapat dilakukan dengan cara:49  

1) Beriman kepada Allah SWT.  

2) Mengerjakan perintahnya dan menjahui larangannya.  

3) Bertaqwa kepadaNya.  

4) Mensyukuri nikmat Allah SWT dan tidak berputus  harapan 

terhadap rahmatNya.  

5) Berdoa kepada Allah SWT selalu, mencusi dan membesarkaNya 

dan selalu mengingat Allah SWT.  

6) Menggantungkan segala perbuatan masa depan kepada Nya.  

             Dan yang paling tinggi diantaranya adalah mencintai Allah 

dan RasulNya melebihi kecintaan kepada yang lain. Penerapan 

beberapa unsur akhlak ummah menerapkan manusia (muslim) 

kembali kefitrah Allah dipertanggungjawabkan kepadanya, melali 

amalan yang diberikan Allah SWT.50 

Ada beberapa metode pembrntukan kepribadian yang dapat 

diimplementasikan oleh guru yaitu sebagai berikut: 

 

                                                           
49 Ibid.,101. 
50 Ibid. 
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a. Metode keteladanan 

Teladan ialah tindakan atau perbuatan pendidik yang disengaja 

dilakukan untuk ditiru oeleh anak didik. Metode keteladanan yaitu 

upaya untuk membumikan segenap teori yang telah dipelajari kedalam 

diri seorang pendidik, yang tadinya hanya berupa goresan tinta yang 

menjadi terintegrasi dengan prilaku keseharian.51 Dalam pembentukan 

kepribadian, pemberian contoh sangat ditekankan. Guru harus 

memberikan uswah terhadap peserta didiknya baik dalam ibadah 

ritual, kehidupan seharihari, maupun yang lainnya, karena nilai 

mereka dinilai dari aktualisasinya terhadap apa yang disampaikan. 

b. Metode pembiasaan 

Pembiasaan merupakan suatu upaya pengulangan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.52 Yaitu dengan cara memberikan latihan-latihan 

terhadap terhadap suatu norma kemudan membiasakan peserta didik  

untuk melakukannya dalam pembentukan kepribadian muslim. 

metode ini biasa diterapkan pada ibadah-ibadah sholat dhuha 

berjamaah dan kegiatan menghapal ayat-ayat al-Qur’an. 

c. Metode mendidik melalui kedisiplinan 

Disiplin adalah adanya kesediaan untuk mematuhi ketentuan atau 

peraturan-peraturan yang berlaku. Kepatuhan disini bukanlah karena 

paksaan tetapi kepatuhan akan dasar kesadaran tentang nilai dan 

pentingnya mematuhi peraturan-peraturan itu. Metode ini identik 

                                                           
51 Fadhilah Suralaga, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Islam (Jakarta: UIN Press, 

2005), 89. 
52 Ibid., 91. 
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dengan pemberian hukuman atau sanksi. Tujuannya untuk 

menumbuhkan kesadaran siswa apa yang dilakukan tersebut tidak 

benar, sehingga ia tidak mengulanginya lagi.53 

4. Ciri-ciri Kepribadian Muslim 

             Adapun menurut Usman Najati, ciri-ciri kepribadian muslim 

dapat diklasifikasikan dalam 9 bidang perilaku yang pokok, yaitu:54 

a. Sifat-sifat berkenaan dengan akidah 

             Yaitu beriman kepada Allah, para Rasul-Nya, kitab-kitab-

Nya, malaikat, hari akhir, kebangkitan dan perhitungan, surga dan 

neraka, hal yang gaib dan qadar. 

b. Sifat-sifat berkenaan dengan ibadah 

             Ibadah dalam pengertian umum adalah segala yang disukai 

dan diridlai Allah. Hal ini meliputi menyembah Allah, melaksanakan 

kewajiban-kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji, berjihad di jalan 

Allah dengan harta dan jiwa, bertakwa kepada Allah, mengingat-Nya 

melalui dzikir, doa dan membaca al-Qur’an. 

c. Sifat-sifat yang berkenaan dengan hubungan sosial  

             Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari orang 

lain, saling membutuhkan dalam hidupnya. Sifat-sifat sosial ini 

meliputi bergaul dengan baik, dermawan, bekerjasama, tidak 

                                                           
53 M. Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), 40. 
54 Muhammad Usman Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa, terj. Ahmad Rofi’ Usmani, 

(Bandung: Pustaka, 1997), 257. 
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memisahkan diri dari kelompok, suka memaafkan, mengajak pada 

kebaikan dan mencegah kemungkaran.55 

d. Sifat-sifat yang berkenaan dengan hubungan kekeluargaan 

             Hal ini meliputi berbuat baik kepada orang tua dan kerabat, 

pergaulan yang baik antara suami dan istri, menjaga dan membiayai 

keluarga. 

e. Sifat-sifat moral 

             Keadaan yang menimpa hati manusia selalu berubah-ubah. 

Pada jiwa manusia ada dorongan nafsu dan syahwat yang kadang-

kadang terpengaruh Sang Khalik. Untuk itu seorang muslim harus 

memiliki sifatsifat: sabar, lapang dada, adil, menepati janji, baik 

terhadap Allah maupun manusia, rendah diri, istiqomah dan mampu 

mengendalikan hawa nafsu. 

f. Sifat-sifat emosional dan sensual 

             Meliputi: cinta kepada Allah, takut akan azab Allah, tidak 

putus asa akan rahmat Allah, senang berbuat baik kepada orang lain, 

menahan dan mengendalikan kemarahan, tidak dengki pada orang 

lain, dan lainlain. 

g. Sifat-sifat intelektual dan kognitif  

             Intelektual dan kognitif berhubungan dengan akal. Akal dalam 

pengertian Islam bukanlah otak. Akal ada tiga unsur yaitu: pikiran, 

perasaan dan kemauan. Akal merupakan alat yang menjadikan 

                                                           
55 Ibid.,258. 
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manusia dapat melakukan pemilihan antara yang betul dan salah. 

Allah selalu memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya 

agar dapat memahami fenomena alam semesta ini. Sifat-sifat yang 

berhubungan dengan ini adalah memikirkan alam semesta, menuntut 

ilmu, tidak bertaqlid buta, memperhatikan dan meneliti realitas, 

menggunakan alasan dan logika dalam berakidah.56 

h. Sifat-sifat yang berkenaan dengan kehidupan praktis dan professional 

             Islam sangat menekankan setiap manusia untuk 

memakmurkan bumi dengan cara memanfaatkan karunia yang telah 

diberikan kepadanya. Di samping itu manusia dituntut untuk beramal 

shaleh dan bekerja sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap 

manusia sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya.57 Dalam 

bekerja, manusia harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sifat-

sifat yang berkenaan dengan kehidupan praktis dan professional ini 

meliputi tulus dalam bekerja, bertanggung jawab, berusaha dan giat 

dalam upaya memperoleh rizki dari Allah. 

i. Sifat-sifat fisik  

             Keseimbangan kebutuhan tubuh dan jiwa merupakan 

kepribadian yang serasi dalam Islam.58 Jadi, kebutuhan tubuh atau 

jasmani perlu diperhatikan karena berpengaruh pada jiwa seseorang. 

                                                           
56 Djamaluddin Ancok, Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),158. 
57 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 10. 
58 Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama (Kepribadian Muslim Pancasila), (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 1995), 129. 
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Pepatah mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa 

yang sehat.  

             Ciri-ciri tersebut merupakan gambaran kepribadian yang lengkap, 

utuh, matang, mantap dan sempurna. Citra kepribadian itulah yang 

dibentuk oleh agama Islam sehingga menemukan kebahagiaan dunia dan 

akhirat yang merupakan tujuan hidup setiap manusia. 

5. Faktor-Faktor dalam Pembentukan Kepribadian Muslim 

             Alisuf Sabri menuliskan dalam bukunya Pengantar Psikologi 

Umum dan Perkembangan, bahwa totalitas kepribadian individu terbentuk 

melalui interaksi tiga faktor, yaitu:59 

a. Heredity (Pembawaan atau genetik)  

             Kepribadian bukanlah semata-mata faktor bawaan sejak lahir, 

akan tetapi juga merpakan hasil pembelajaran hidup. Kepribadian 

senantiasa dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik melalui proses 

belajar. Seorang yang memiliki kepribadian yang menarik adalah 

individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

memiliki kestabilan emosi. 

             Untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana pengaruh 

heredity terhadap perkembangan atau pembentukan keribadian, kita 

dapat memperolehnya dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan 

para ahli psikologi. Misalnya, dengan cara membandingkan antara dua 

orang (anak kembar) yang hereditasnya sama namun hidup dalam 

                                                           
59 M. Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan, 103. 
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lingkungan yang berbeda. Dalam hal ini, apabila heredity memang 

merupakan faktor yang lebih besar pengaruhnya bagi pembentukan 

kepribadian, maka lingkungan yang berbeda tidak akan berpengaruh 

terhadap kepribadian si anak kembar tersebut.60  

             Sekalipun dalam kenyataannya si anak kembar banyak 

dipengaruhi oleh kerjasama lingkungan, pada umumnya para orang 

tua cenderung memperlakukan anak kembar secara kembar segala-

galanya (nama, baju, mainan, dan sebagainya), hal ini berarti 

kepribadian dapat dipengaruhi oleh lingkungan (tanpa faktor heredity 

atau pembawaan). Tetapi adapun hasil penelitian yang dilakukan para 

ahli psikologi yang membuktikan bahwa kesamaan kepribadian tidak 

cukup dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Bagi anak kembar 

identic yang dipisahkan hidupnya akan terbukti kepribadian mereka 

tetapi sama, dan kesamaannya tersebut tidak dapat diterapkan oleh 

faktor lingkungan. 

             Dengan demikian berarti bahwa faktor heredity lebih 

berpengaruh daripada faktor lingkungan. Dalam hal ini Islam 

mengajarkan bahwa faktor genetika atau heredity ikut berfungsi dalam 

pembentukan kepribadian muslim. Oleh karena itu, filsafat pendidikan 

Islam memberikan pedoman dalam pendidikan prenatal (sebelum 

lahir). Pemilihan calon suami atau istri, sebaiknya memperhatikan 

latar belakang keturunan masing-masing. 

                                                           
60 Ibid., 103. 
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             Namun Usman berpendapat lain, bahwa kepribadian bukan 

semata-mata faktor bawaan sejak lahir,tetapi juga merupakan hasil 

pembelajaran hidup. Setidaknya ada dua faktor utama yang dapat 

mempengaruhi kepribadian seseorang. Pertama faktor internal 

individu, dan kedua faktor eksternal individu. Para ahli jiwa modern 

banyak melalukan penelitian bahwa batasan setiap pengaruh 

keturunan (hereditas) dan lingkungan terdapat perbedaan individual. 

Hasil penelitian tersebut menegaskan adanya faktor keturunan yang 

signifikan di satu sisi dan faktor lingkungan ini yang sulit terelakan di 

sisi lain. Namun, antara keturunan dan lingkungan tersebut saling 

terkait dan memiliki pengaruh satu sama lainnya terhadap 

karakteristik manusia yang membentuk perbedaan individunya. 

Dengan kata lain, kedua faktor tersebut sulit untuk dipisahkan.61 

b. Pengalaman   

             Meskipun setiap heredity anak mudah mereaksi terhadap 

pengalaman-pengalaman baru (menurut tingkat kematangan atau 

kecenderungan temperamennya), akan tetapi reaksi-reaksinya itu akan 

berubah oleh interaksinya dengan orang tua, temaan, sanak keluarga 

dan sebagainya. Pentingnya interaksi emosi pada awal kehidupan si 

anak, dirasakan perlunya semenjak dilakukan studi terhadap anak-
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anak di rumah yatim piatu yang hidupnya tidak sebagia dengan anak 

yang hidup dengan keluarganya sendiri.62 

             Para akhli psikologi yakin bahwa para ibu memiliki 

kesempatan yang baik untuk mempengaruhi tingkah laku dan 

kepribadian anaknya kelak dikemudian hari Karena sepanjang harinya 

bersama anak-anaknya. Meskipun pada umumnya semua ibu-ibu 

menyetujui benar cara-cara yang membuat anak-anaknya menjadi 

seorang anak yang baik namun kebanyak para ibu mengeluh, merasa 

direpotkan oleh cara-cara yang dapat membangkitkan hal-hal yang 

baik pada anak-anaknya tersebut.  

            Meskipun sudah mengetahui sejumlah pengalaman anak yang 

akan mempengaruhi pembentukan kepribadiannya namun belum tentu 

kita dapat menjamin akan terbentuknya perkembangan anak yang 

sehat atau well adjusted. Ada beberapa cara mengasuh anak yang 

dilakukan orang tua, yaitu ada orang tua yang menggunakan cara 

keras, ada yang melakukannya dengan cara lunak. Tetapi ada juga 

orang tua yang merasa kebingungan melihat tetangganya 

menggunakan cara yang sama tetapi hasil akhirnya pada anak-anak 

berbeda, ada yang anaknya menjadi baik dan adapula yang tidak baik 

(anaknya mengalami gangguan). Oleh Karen aitu sebenarnya tidak ada 

                                                           
62 M. Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan, 104. 
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satupun teori cara mengasuh anak yang terbukti mampu menjamin 

berhasil untuk semua anak.63  

            Menurut kenyataan yang biasa menghasilkan atau membentuk 

pribadi yang “well adjusted” itu bukan dengan masalah cara tetapi 

masalah situasi, pengalaman yang dialami anak di lingkungan 

keluarga itu sendiri yaitu apabila setiap lingkungan keluarga mampu 

memelihara rasa aman dan perasaan menghargai satu sama lain yang 

selaras atau mengimbangi situasi yang ada di luar maka anak akan 

berkembang menjadi orang yang “well adjusted”. Tetapi meskipun 

demikian, perlu diketahui bahwa seperti kegiatan-kegiatan lainnya, 

maka kegiatan pemeliharaan anak juga mengalami ragam perubahan. 

Suatu anak bias menegur atau mengingatkan orang tuanya yang 

perlakuannya tidak menentu agar lebih tegas dan terus terang di dalam 

menerapkan aturan-aturan bertingkah laku bagi anak-anaknya. Dalam 

hal ini para ahli psikologi menilai bahwa perbuatan menegur semacam 

itu dapat menjadi didikan yang baik bagi dirinya, sehingga menjadi 

anak yang sabar dan tidak agresif dan menjadi anak yang selaras 

karena melakukan perbuatan semacam itu berarti anak belajar 

menahan reaksi dan takut dianggap sebagai anak yang kurang ajar dan 

sebgainya.64  

             Di samping itu, sekarang ini banyak anak-anak yang pandai 

mengendalikan agar orang tuanya bersikap permisif atau longgar 

                                                           
63 Ibid., 106. 
64 Ibid. 
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sehingga hal itu memungkinkan setiap anggota keluarganya diikut 

sertakan dalam menentukan keputusan-keputusan keluarga sesuai 

dengan umur dan tingkat kematangannya. Anak yang dibesarkan di 

dalam keluarga yang permisif ini cenderung menjadi selalu ingin tahu, 

penuh ketakutan, bergaul agresif dan umumnya tidak bisa selaras atau 

menjadi orang yang sulit menyesuaikan diri.  

             Selain itu suasana dalam keluarga akan terjadi hal yang 

kurang baik jika orang tua yang permisif, dan merasa menyesal 

dengan cara didikan karena semua kebijaksanaan yang dilakukannya 

tidak berfaedah bagi dirinya maupun pada anaknya. Keadaan 

semacam ini akan menjadikan anak-anaknya bersikap ambiquous atau 

mencurigai orang tuanya dan penguasa-penguasa lain selain orang 

tuanya.65 

c. Kebudayaan (culture)  

             Tingkah laku dapat dapat diwariskan orang tua kepada anak 

karena anak mempunyai kecenderungan meniru tingkah laku yang 

dilakukan orang tuanya dan orang-orang lain yang dekat dengan anak. 

Dalam hal ini peniruan mereka tidak memandang apakah itu 

perbuatan yang baik atau buruk karena memang mereka belum tahu 

apa-apa. Bagi anak peniruan ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan bagi perkembangan pribadinya. Melalui peniruan inilah 

                                                           
65 Ibid., 108. 
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anak menyerap sifat-sifat kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang 

yang menjadi figure baginya.   

             Faktor lingkungan dapat membentuk kepribadian itu sangat 

berkaitan erat dengan aspek-aspek budaya yang ditunjukkan oleh 

pribadi-pribadi orang yang dijadikan model atau contoh peniruan. 

Setiap kebudayaan atau masyarakat mempunyai masing-masing 

standar tingkah lakunya sendirisendiri sebagai  model tingkah laku 

yang diakui di masyakat dan merupakan sifat-sifat kepribadian yang 

harus dimiki. Perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan, 

keagamaan, pemuda, dan sebagainya merupakan contoh agen-agen 

lingkungan yang mempunyai pengaruh kultural atau budaya 

masyarakat pada umumnya. Karena perbedaan latar belakang 

kebudayaan, maka kepribadian masing-masing individu juga berbeda-

beda.66   

             Pengaruh kebudayaan bersifat multimensional dan 

berlangsung semumur hidup. Dalam hal ini berarti bukan hanya satu 

kesan atau pengalaman kebudayaan dai masa kanak-kanak yang akan 

membentuk kebribadian tertentu bagi seorang dewasa. Sebab pribadi 

orang dewasa itu hanya mungkin terbentu melalui pengalaman masa 

kanak-kanak yang terdiri sebagai berikut :  

                                                           
66 Ibid., 109. 
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1) Pengalaman budaya yang dialami anak harus berlangsung terus 

menerus dalam jangka panjang, melalui serentetan peristiwa yang 

diperkuat oleh lingkungan atau orang tuanya.  

2) Kebudayaan lingkungan akan menjadi pengalaman yang 

mengendap membentuk keprbiadian apabila mengalaman 

pengalaman itu dipelihara atau dipertahankan dan terus menerus 

dialami kembali oleh anak.67 

             Sjarkawi berpendapat selaras dengan pendapat Utsman, 

bahwa ada dua faktor yang memperngaruhi kepribadian seseorang, 

yaitu internal dan eksternal.68  

1) Faktor Internal 

             Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor 

genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor 

yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh 

keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah sati dari kedua 

orang tuanya atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat 

kedua orang tuanya.  

2) Faktor Eksternal  

             Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

orang tersebut. Faktor eksternal biasanya merupakan pengaruh 

yang berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungan 

                                                           
67 Ibid., 110. 
68 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 19. 
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terkecil yaitu keluarga, teman, tetangga, sampai pengaruh dari 

berbagai media audiovisual seperti TV, VCD atau media cetak 

seperti koran, majalah dan lain sebagainya.  

             Selain kedua faktor yang sudah dipaparkan diatas, masih 

ada lagi faktor yang memperngaruhi kepribadian seseorang, yaitu 

faktor agama. Dalam Pembentukan kepribadian, agama 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. 

Agama berperan sebagai pengendali tingkah laku atau perbuatan 

yang muncul dari keinginan berdasarkan emosi. Jika ajaran agama 

sudah biasa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan 

sudah ditanamkan sejak kecil, maka akan mudah mengendalikan 

tingkah laku dalam menghadapi segala keinginan yang timbul. 

Agama memberikan pelajaran yang baik dalam pembentukan 

kepribadian seseorang, dan pendidikan. Pendidikan agama 

pertama diajarkan di dalam keluarga. Sehingga keluarga menjadi 

penentu dalam mengajarkan agama kepada anak.69 

             Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dalam pembentukan kepribadaian seseorang tentu ada 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, keluarga dan lingkungan 

yang sangat berpengaruh keberhasilan pembentukan kepribadian 

muslim dalam diri seseorang. Dari pengalaman apa yang 

diterimanya dari masa kemasa akan terekam dalam dirinya. 

                                                           
69 Ibid., 20. 
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Kedua lingkungan tersebut sangat besar perannya dalam 

pembentukan kepribadian seseorang. Agar terbentuknya 

kepribadian seseorang menjadi tearah dan berkualitas maka peran 

serta tidak hanya dari pengaruh oleh lingkungan keluarga dan 

masyarakat saja, namun dari lingkungan sekolahan pun juga ikut 

andil. Karena dalam pembentukan kepribadian seseorang tidak 

hanya dalam pengaruh dari lingkungan yang seseorang lihat saja, 

namun dari proses pendidikannya seseorang, dan juga pengalan 

yang sudah dialaminya dapat mempengarhi terbentuk kepribadian 

seseorang tersebut.  

            Oleh karena itu, sebagai orang tua, berkewajiban memilih 

lingkungan tempat tinggal maupun memilih sekolah yang baik, 

lingkungan yang dapat memberikan pembelajaran dan contoh 

baik untuk anak. Agar tujuan pembentukan kebribadian muslim 

pada anak tercapai. 
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BAB III 

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM AL-NAWAWI TENTANG ADAB 

PESERTA DIDIK 

A. Biografi Imam Al-Nawawi 

1. Nama dan gelar 

             Nama lengkapnya Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin 

Husain bin Muhammad bin Juma’ah bin Hizam Al-Nawawi Al-Dimasqi, 

Al-Imam Al-Hafizh Al-Mu’arrikh Al-Faqih. Terkenal dengan sebutan 

“Al-Imam Al-Nawawi”. Nawa merupakan pusat kota Golan, bagian dari 

distrik Haurandi Damaskus, ibu kota Suriah saat ini. Imam Nawawi 

dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram 631 H.70 

             Imam Al-Nawawi diberi gelar dengan Abu Zakaria karena 

namanya adalah Yahya. Selian itu, Imam Al-Nawawi dikenal pula 

dengan gelar “Muhyiddin” (orang yang menghidupkan agama) meskipun 

ia tidak begitu berkenan dengan sebutan ini. “Aku tidak memaafkan 

orang yang menggelariku dengan Muhyiddin, tegasnya. Dengan segala 

perjuangkan dan pencapaian dalam masa hidupnya, baik berupa sunnah 

yang dihidupkan maupun bid’ah yang dilenyapkan serta amar ma’ruf-

nahi munkar yang ditegakkan, sesungguhnya gelar ini sangat pantas 

disandangnya. Imam al-Nawawi sangat berhati-hati agar tidak terjebak 

pada sikap mentazkyah diri sendiri. Allah SWT. mengajarkan, “maka 

                                                           
70 Nailul Huda, Cinta Tanah Air dalam Bingkai Pendidikan Akhlaq, (Kediri: Santri Salaf 

Press, 2018), 364. 
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janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling 

mengetahui tentang orang yang bertakwa” (An-Najm: 32). 

             Sebelum meninggal, dia sempat pergi  ke Mekkah untuk 

menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya dan menetap di Madinah 

selama satu setengah bulan, dan dia juga tidak menikah sampai akhir 

hayatnya.71 

2. Kehidupan masa masih kecil dan dewasa 

             Ketika Imam Al-Nawawi masih kecil, sebagian orang-orang yang 

memiliki anugrah dari Allah Ta’ala melihat dan mendapatkan firasat 

bahwasanya pada diri Nawawi kecil terdapat kecerdasan yang sangat luar 

biasa dan sangat berpotensi untuk menjadi orang besar. Kemudian mereka 

memanggil orang tua Nawawi dan berwasiat kepadanya agar 

mengarahkan putranya tersebut untuk menghafal al-Qur’an. Sejak saat itu, 

mulailah Nawawi kecil untuk menghafal al-Qur’an, belajar kepada orang-

orang mulia di daerahnya, meninggalkan permainan, dan selalu 

menghabiskan waktunya untuk membaca al-Qur’an serta menghafalnya. 

Suatu ketika, sebagian orang melihat bahwasanya anak-anak kecil yang 

sebaya dengannya enggan untuk bermain bersama Nawawi kecil, karena 

merasa dikucilkan oleh teman-temannya, Nawawi kecil berlari sambil 

menangis. Sejak saat itulah beliau mulai serius dan bersungguh-sungguh 

untuk membaca al-Qur’an, dia melakukan hal tersebut sampai beliau 

                                                           
 71Ibid., 367. 
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benar-benar hafal al-Qur’an secara sempurna yang pada waktu itu usianya 

sudah mnedekati baligh. 

             Ketika beliau berusia Sembilan belas tahun, orang tuanya 

mengirimkannya ke kota Damaskus untuk mencari ilmu dan beliau 

dimasukkan oleh orang tuanya di madrasah ar-Rawahiah, saat itu 

bertepatan dengan tahun 649 H. Ketika di Madrasah tersebut, Imam al-

Nawawi menghafalkan kitab at-Tanbih cuma dalam waktu empat bulan 

setengah. Beliau mempelajari kitab al-Muhaz\z\ab karya Imam asy-

Syairazi kepada gurunya yaitu syaikh al-Kamal Ishak bin Ahmad bin 

Utsman al-Maghribi al-Maqdisi di sisa tahun tersebut. Beliau adalah guru 

pertama imam Nawawi dalam masalah ilmu fiqih. Imam Nawawi selalu 

menyertai gurunya tersebut dalam setiap waktu, bahkan sebagian orang 

merasa takjub dengan kedekatan dan kesibukan beliau bersama gurunya, 

sehingga beliau tidak pernah bergaul dengan manusia lain selain gurunya 

tersebut. Beliau sangat mencintai gurunya, oleh karena apa yang telah 

dilakukannya tersebut, Imam al-Nawawi menjadi murid yang paling 

pandai di antara murid-murid gurunya yang lain.72 

3. Wafatnya Imam al-Nawawi 

             Pada akhir umurnya, Imam al-Nawawi berpergian menuju 

kampung halamannya di desa Nawa, lalu beliau menziarahi al-Quds dan 

al-Khalil kemudian kembali lagi ke kampungnya setelah sampai 

dikampugnya dan berada di kediaman kedua orang tua beliau, tiba-tiba 

                                                           
72Imam Al-Nawawi, al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an, Terj. Siri Tarbiyah 

(TK: Konsis Media, tt), 9-8. 
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beliau jatuh sakit lalu wafat pada malam rabu bulan rajab bertepatan 

dengan tahun 672 H dan dimkamkan di kampung halamannya yaitu di 

desa Nawa dan makam beliau sangat masyhur sekali. Tanda-tanda 

menjelang beliau wafat, para penduduk Damaskus banyak yang tertimpa 

kesusahan.73 

4. Sifat dan Akhlak Imam al-Nawawi 

             Imam al-Nawawi adalah orang agung dalam keilmuan dan 

amalnya, memiliki sikap wara', zuhud, sabar dalam kesederhanaan hidup 

juga sabar dalam banyak macam kebaikan, tidak pernah melewatkan 

sedikitpun masa hidupnya kecuali dalam ketaatan kepada Allah Swt. 

dalam proses belajarnya beliau memenuhi kebutuhan hidupnya dari 

beasiswa yang diberikan oeleh madrasah al-Ruwahiyah, terkadang beliau 

menyedekahkan sebagian dari beasiswanya tersebut, beliau sangat terkenal 

dalam ibadah dan karya-karyanya. Beliau selalu mengajak kepada 

kebaikan dan selalu mencegah segala kemungkaran. 

             Beliau mendatangi para raja dan pemimpin untuk dalam rangka 

menasehati mereka dan beliau tidak dapat mendatangi mereka, beliau 

mengirimkan nasehatnya dalam sebuah surat. Beliau memiliki ketengan 

jiwa dan kewibawaan apabila sedang membahas suatu permasalahan 

dengan ulama lain. Selalu mengikuti ajaran para ulama as-Salaf ash-Shalif 

dari kalangan Ahl-as-Sunnah wa la-Jama'ah. Beliau adalah orang yang 

banyak menghabiskan waktunya untuk membaca al-Qur'an, berdzikir, 
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kepada Allah Azza wa Jall, memalingkan diri dari dunia, dan selalu 

menghadapkan wajahnya pada akherat.74 

5. Karya-karya Imam Al-Nawawi 

             Imam al-Nawawi adalah ulama yang dikenal sebagai pengarang, 

sejak usia 25 tahun dia banyak menulis karya-karya ilmiah. Beliau telah 

banyak menghasilkan kitab, diantaranya: 

a. Dalam bidang fiqih 

1) Al-Maj}mu’ 

2) Raud}otut T}a>libi}n 

3) Al-Minhaj} 

4) Al-Fatawa> 

b. Dalam bidang hadist 

1) Syarah} S}ahih} Bukha>ri 

2) Al-Minhaj} Syarah} Sh}aih} Muslim 

3) Syarah} Sunan Abu Dawud 

4) Arba’in An-Nawawi 

5) Riyad}us as-Sha>lih}i>n 

6) At-taqrib 

c. Dalam bidang biografi dan bahasa arab 

1) Tahdibul Asma’ wal Lug}ot 

2) Tabiqat Asy-Syafi’iyyah 

3) Manaqib Asy-Syafi’i 
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d. Dalam bidang akhlak 

1) al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an 

2) Busta>nul A>rifi}n 

3) Al-Ad}kar.75 

6. Para guru dan murid-murid Imam al-Nawawi 

             Dalam bidang Ilmu Fiqih dan ushul Fiqih ia berguru kepada Ishaq 

bin Ahmad bin ‘Utsman al-Maghribi al-Maqdisi (w. 650 H), Abdurrohman 

bin Nuh bin Muhammad al-Maqdisi al-Dimaysqi (w. 670), Umar bin 

Bandar bin Umar al-Tiflisi al-Syafi’i (w. 672), Abdurrohman bin Ibrahim 

bin Dhiya’ al-Fazari, dikenal dengan nama al-Farkah (w. 690). 

             Ilmu Hadist dipelajari dibawah asuhan para ulama: Abdurrohman 

bin Salim bin Yahya al-Anbari (w.661), Abdul Aziz bin Muhammad bin 

Abdul Muhsin Al-Anshari (w.662), Khalid bin Yusuf Al-Nablusi (w.663), 

Ibrahim bin Isya Al-Muradi (w.668), Isma’il bin Abi Ishaq Al-Tanukhi 

(w.672), Abdurrohman bin Abi Umar Al-Maqdisi (w. 682). Sementara di 

bidang bahasa dan tata bahasa beliua menimba ilmu kepada Syaikh Ahmad 

bin Salim Al-Mishiri (w. 664), dan Al-‘Izz’ Al-Maliki. 

             Tak hanya menjadi seorang yang alim untuk dirinya, Imam al-

Nawawi juga melahirkan para ulama besar yang dicatat oleh tinta emas 

peradaban Islam: Sulaiman bin Hilal al-Ja’fari, Ahmad ibnu Farah al-

Isybily, Muhammad bin Ibrahim bin Ja’dan, Ala’uddin Ali ibnu Ibrahim 

(lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Aththar), dan lain-lain. Nama terakhir 
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inilah yang paling setia mendampingi Imam al-Nawawi sehingga ia 

mendapat sebutan “Mukhtashar Nawawi” (Nawawi Junior).76 

7. Sekilas tentang Kitabal-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an 

             Secara garis besar penulisan kitab al-Tibya>n fi}A>da>bi 

Hamalati al-Qur’an terbagi menjadi 10 bab yaitu: 

a. Keutamaan Pembaca al-Qur’an dan Penghafalnya. 

b. Keutamaan Orang yang Membaca al-Qur’an. 

c. Menghormati dan Memuliakan Orang yang Ahli al-Qur’an. 

d. Panduan Pengajar dan Orang yang Belajar al-Qur’an. 

e. Panduan Menghafal al-Qur’an. 

f. Adab Membaca al-Qur’an. 

g. Adab Manusia dalam Berinteraksi dengan al-Qur’an. 

h. Ayat dan Surat yang Diutamakan utuk Membacanya pada Waktu atau 

Keadaan Tertentu. 

i. Penulisa al-Qur’an. 

j. Menjelaskan Makna Lafadz-lafadz Asing dalam Kitab ini.77 

 

B. Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Adab Peserta Didik 

             Imam Al-Nawawi telah banyak meghasilkan karya yang berupa kitab, 

salah satu diantaranya karya Imam Al-Nawawi adalah kitab al-Tibya>n 

fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an. Pembahasan mengenai adab-adab peserta 

didikyang diuraikan oleh Imam Al-Nawawi terdapat pada bagian atau bab 

                                                           
76Ibid., 383-384. 
77 Imam Abu Zakaria Yahya bin Syraf An-Nawawi, al-Tibya>nAdab Penghafal al-

Qur’an, Terj. Ummiyati Sayyidatul Hauro’ (Sukoharjo: Al-Qowam), 2018. 
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keempat. Terdapat beberapa point penting mengenai syarat-syarat, kewajiban 

dan adab-adab yang harus dimiliki oleh peserta didik yang sedang menempuh 

proses pendidikan. Adapun point-point tersebut dalam pandangan Imam Al-

Nawawi: 

1. Peserta didik hendaknya mempunyai niat belajar untuk mencari ridha 

Allah. 

            Sebagai seorang peserta didik maupun pendidik yang akan 

melakukan proses pendidikan, yang lebih utama dilakukan yaitu niat, 

sebab keberhasilan dan kesuksesan itu tergantung dengan niatnya. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam al-Nawawi beliau 

berkata: 
لََ  تََعلَىَللاهَََرِضىَََبَِذلِكَََيَْقِصَداَأَنََْْالقَاِرىءََِوَََلِْلَمْقَرىءََِيَْنبَِغيََْماَََأَوَّ

Artinya: Pertama-tama yanng mesti dilakukan oleh seorang pendidik 

(guru) dan seoang peserta didik (murid) adalah keridaan dari 

Allah. 

 

            Dari hadist Nabi SAW beliau meriwayatkan:  

 
 نََوىَماَََاْمرىءَ َلِكهلََََّوإِنَّماََ,ََبِالنِّيَّاتََِاألَْعماَلَهَإِنَّماََ

Artinya: Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya dan 

sesungguhnya manusia diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. 

 

            Imam Al-Nawawi juga mengutip dari Ibnu Abbas RA, beliau 

berkata: “Sesungguhnya orang-orang diberi ganjaran sesuai dengan niat-

niat mereka.”78 

             Niat sangat penting bagi syariat Islam. Ia menjadi pembeda antara 

ibadah dan kebiasaan. Maka seorang yang menuntut Ilmu dengan niat 

                                                           
78 Imam Al-Nawawi, al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an(Surabaya: Hidayah, 

tt), 23. 
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karena Allah maka dia mendapatkan pahala dan amalnya bernilai ibadah di 

sisi-Nya.79 

2. Hendaknya tujuan belajar bukan hanya untuk kepentingan dunia. 

             Peserta didik yang sedang menempuh pendidikan, maka dia harus 

rela meninggalkan kepentigan duniawi yang dapat membuatnya lalai 

dengan belajar, ia harus fokus dengan tujuan belajarnya. Sebagaimana 

yang telah diuraikan oleh Imam al-Nawawi, beliau berkata: 

لاََتَوَََبِهََِيَْقِصدَََلَََأَنَََْويَْنبَِغى ْنياَََأَْغَراضََِِمنَََْغْرضَ َإِلَىَصُّ َِمنََْالدُّ

َِعْندَََثَنَاءَ َأَوَْ, أَْقَرانِهَََِعلَىَاِْرتِفَاع ََأَوَْ, َوَجاهَاةَ َأَوَْ, ِريَاَسةَ َأَوَْ, َمالَِ

ْوهَََِصْرفََِأَوَْ, النَّاسَِ جه  َذلِكَََنَْحوََِأَوَْ, إِلَْيهََِالنَّاسََِوه
Artinya: Hendaknya seseorang tidak memiliki tujuan (ilmu yang 

dimilikinya) untuk mencapai suatu tujuan dari berbagai 

kepentingan dunia berupa harta atau ketetaran, kedudukan, 

keunggulan atas orang-orang lain, keunggulan atas orang-

orang lain, pujian dari manusia atau ingin mendapatkan 

perhatian manusia dan hal-hal seperti itu. 

 

             Dalam al-Qur’an surat Asy syura ayat 20 Allah SWT. bersabda: 

    
    
    

   
    

     
Artinya: Barang siapa yang menghendaki keuntungan di Akhirat akan 

Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang 

menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya 

sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu 

bahagianpun di Akhirat.80 
 

                                                           
79 Ainul Millah, Adab-Adab Islam Membentuk Karakter Muslim Sejati (Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), 101. 
80 Imam Al-Nawawi, al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an, 26. 
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             Jadi peserta didik diusahakan ketika mencari ilmu tidak untuk 

mencari keteran, tetapi dengan tujuan mencari ridhonya Allah Swt.    

3. Peserta didik hendaknya fokus dalam belajar. 

             Seorang peserta didik yang sedang menuntut Ilmu harus 

memefokuskan diri dalam kegiatan yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan. Dan kesibukan duniawi yang menjauhkanya dari Ilmu 

pengetahuan harus dikurangi dan jika mampu ditinggalkan, Sebab, 

duniawi akan menghalangi dirinya mendapatkan Ilmu pengetahuan secara 

maksimal. Sebagaimana yang diuraikan oleh Imam al-Nawawi, beliau 

berkata: 

اِغلَةَََْاألَْسبَابَََيَْجتَنِبَََأَنََْأََدابِهَََِوِمنَْ َبهدَََّلََََسبَبااََإِلَََّالتَّْحِصْيلَََِعنََْالشَّ

 لِْلَحاَجةََِِمْنههَ
Artinya: Termasuk adab peserta didik adalah menjauhi segala hal yang 

akan menyibukkan dan menjauhkannya dari keberhasilan 

mencari ilmu kecuali ada sesuatu yang harus dilakukan karena 

keperluan mencari ilmu.81 

 

4. Peserta didik hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. 

             Dosa dan maksiat keduanya merupakan racun yang bisa 

membinasakan dan memiliki pengaruh buruk bagi seorang muslim kuhusu 

peserta didik yang sedang menempuh pendidik. Sebagaiana telah 

diterangkan Imam al-Nawawi beliau menerangkan bahwa: 

َوحفظهَْالقهْرآنََِلِقهبهْولََِلِيَْصلهحَهَْاألَْدنَاسََِِمنَضَقَْلبَههََيهطَهِّرَََأَنَََْويَْنبَِغي

 .َوْاستِْشماَِرهَِ
Artinya: Seorang peserta didik hendaknya menyucikan hatinya dari 

kotoran-kotoran dosa, supaya bisa menerima al-Qur’an, 

menghafalkan dan memanfaatkannya. 

                                                           
81Ainul Millah, Adab-Adab Islam Membentuk Karakter Muslim Sejati, 104. 
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              Diriwayatkan dari Rosulullah SAW bahwa beliu berkata: 

 

لُّههََاْلَجَسدَهََصلَحََََصلََحتََْإِذَََمهضْضَغةاََاْلَجَسدََِفِيَإِنَََّأَلََ ََكه ََوإِذََ,

لُّههََاْلَجَسدَهَفََسدَََفََسَدتَْ  اْلقَْلبَهََوِهيَََأَلََ,ََكه
Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat 

segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuh 

menjadi baik. jika daging itu rusak, maka seluruh tubuh menjadi 

rusak. ketahuilah, bahwa daging itu ialah hati. 

 

             Imam Al-Nawawi juga mengutip dari perkataan orang yang 

mengatakan: “Hati itu menjadi baik dengan ilmu sebagaimana bumi 

menjadi baik karena dijadikan pertanian.”82 

              Oleh sebab itu, peserta didik harus mensucikanhatinya dari 

berbagai macam penyakit hati agar mudah untuk menerima ilmu dan 

menghafalkannya. 

5. Peserta didik hendaknya berdiskusi dan meminta nasihat kepada guru atau 

pendidik. 

             Berdiskusi dan meminta naseihat merupakan keharusan bagi 

peserta didik, sebab dengan berdikusi peserta didik dapat mengasah 

intelegensinya dan dengan menerima nasihat dari guru peserta didik bisa 

menyadari apa yang ia lakukan sehari-hari. Sebgaimana yang telah ditelah 

diterangkan oleh Imam al-Nawawi belau telah berkata: 

َعلِِّمهََِيَْنقَادَََأَنَََْويَْنبَِغي ْوِرهََِفِيََرههََويهشاَوَِ, لِمه َكاَََقَْولَههَََويَْقبَلََ, أهمه

 أَْولَىََوهََذا, ْالَحاِذقََِالنَّاِصحََِالَّطبِْيبََِقَْولَََيَْقبَلَهَْالَعاقِلََِْلَمِرْيضَِ
Artinya: hendaklah seorang peserta didik bertukar pikiran dengan 

gurunya dan bermusyawarah dengan gurunya dalam urusan-

urusannya dan menerima (mematuhi) perkataan gurunya 

sebagaimana seseorang yang sedang sakit yang berakal yang 

                                                           
82Ibid., 36. 
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menerima (mematuhi) setiap perkataan seorang dokter yang 

menasehatinya dengan nasihat yang baik, dan hal tersebut itu 

merupakan yang lebih utama.83 

 

6. Peserta didik hendaknya belajar kepada guru yang ahli bidangnya. 

             Peserta didik juga mempunyai wewenag untuk memilih guru yang 

baik untuknya. Karena guru juga bisa dikatakan merupakan sumbernya 

dari Ilmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan Imam Al-Nawawi telah 

menjelaskan: 

نََْإِلَََّيَتََعلَّمَهََولََ , َمْعِرفَتهههَََوتََحقَّقَتَْ, َديَانَتهههَََوظَهََرتَْ, اَْهلِيَّتهههَََكَملَتََِْممَّ
 ِصيَانَتهههَََواْشتَهََرتَْ

Artinya: Janganlah dia belajar kecuali dari orang yang lengkap 

keahliannya, menonjol keagamaannya, nyata pengetahuannya 

dan terkenal kebersihan dirinya.84 

 

             Kiteria lainya adalah guru yang berhubungan baik dengan para 

ulama atau masyayikh (syaikh), menuntut ilmu dari mereka, bukan hanya 

dari kitab.85 

7. Peserta didik hendaknya menghormati dan memuliakan guru atau 

pendidik.  

            Juga yang terpenting bagi peserta didik adalah selalu menghormati 

dan memuliakan guru. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Al-

Nawawi beliau berkata: 

َعلَِّمههََيَْنظهرَََأَنَََْوَعلَْيهَِ ََوَرَجَحانَههََأَْهلِيَّتِهَََِكَمالََََويَْعتَقِدَََْاِلْحتَِرامََِبَِعْينََِمه

 .بِهََِإِْنتِفَاَعههََأَْقَربَََفَاِءنَّههَ, طَبَقَتِهَََِعلَى
Artinya: Dan hendaknya seorang peserta didik memandang gurunya 

dengan pandangan yang memuliakan dan menyakini 

                                                           
83Imam Al-Nawawi, al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an, 37. 
84Ibid., 37 
85 Millah, Adab-Adab Islam Membentuk Karakter Muslim Sejati, 106. 
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kesempurnaan keahliannya dan keunggulannya di atas 

golongannya, karena yang demikian itu lebih mendekatkan 

untuk memperoleh manfaat dari padanya.86 

 

            Para ulama terdahulu sangat menghortmati guru, sampai-sampai 

membalik lembaran kertas secara perlahan agar tidak didengarnya, 

tawadhu’ dan tidak menyakitinya.87 

8. Peserta didik hendaknya bersih jasmani dan rohani ketika akan belajar. 

             Sebelum menghadiri majelis pendidikan dan hendak menghadap 

guru, sebaiknya peserta didik membersihkan diri.Sebagaimana yang telah 

diterangkan olehImam Al-Nawawi beliua berkata: 

لَه تَنَِظفااَ, ْالِخَصالَََِكاِملََََشْيِخهَََِعلَىََويَْدخه َعلَّمََِفِيََذَكْرنَاههََبَِماَمه , ْالمه
تَطَِهرااَ ََمه ْستَْعِملا َواكََِمه ْورََِِمنَََْالقَْلبََِفَاِرغََ, لِلسِّ اِغلَةَْاألهمه  .الشَّ

Artinya: Hendaklah peserta didik masuk ke ruang atau majelis gurunya 

dalam keadaan memiliki sifat-sifat sempurna sebagaimana yang 

telah saya sebutkan perlu ada pada seorang guru. Antara lain 

dengan bersuci menggunakan siwak dan mengosongkan hati dari 

hal-hal yang menyibukkan.88 

 

             Dengan demikian peserti didik akan dengan belajar dan akan 

mudah menerima ilmu. 

9. Peserta didik hendaknya meminta izin kepada guru sebelum masuk dan 

keluar majelis. 

             Pesesrta didik juga perlu berhati-hati ketika henndak menjumpai 

guru atau hendak memasuki ruagan guru, maka yang harus dilakukan 

peserta didik adalah menminta izin terlebih dahulu, sebab, bisa jadi 

ruangannya guru sedang sibuk dengan pekerjaannya atau tidak ingin 

                                                           
86Ibid., 37. 
87 Millah, Adab-Adab Islam Membentuk Karakter Muslim Sejati,  98. 
88Imam Al-Nawawi, al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an, 38. 
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ditemui siapapun karena akan beristirahat. Sebagaiman yang telah 

diterangkan oleh Imam Al-Nawawi beliu menerangkan: 

لَََلََََوأَنَْ ْيخَََِكانَََإَِذا, ْاستِْئَذانَ َبَِغْيرََِيَْدخه َإِلَىَفِْيهََِيَْحتَاجَهََمَكانَ َفِيَالشَّ

 .ْاستِْئَدانَِ
Artinya: Janganlah dia masuk sebelum minta izin jika gurunya berada di 

suatu tempat yang perlu minta izin untuk memasukinya.89 

 

10. Peserta didik hendaknya memberi salam. 

             Salah satu adab yang harus dilakukan peserta didik yaitu 

Hendaklah dia mengucapakan salam. Sebagaimana yang telah diterangkan 

oleh Imam Al-Nawawi beliau telah menerangkan: 

ههَ,  َدَخلَََإَِذاَْالَحاِضِرْينََََعلَىَيهْسلِمََََوأَنَْ صَّ (, بِالتَِّحيَّةََِدونهم) َويَخه
فَََإَِذاََوَعلَْيِهمَََْعلَْيهََِيهْسلِمَََِوأَنَْ  .نهَصرِّ

Artinya: Hendaklah pelajar memberi salam kepada orang yang hadirin 

ketika akan masuk dan mengkhususkan gurunya dengan 

penghormatan tertentu. Dia memberi salam kepada gurunya dan 

kepada mereka ketika dia pergi.90 

 

            Mengucapkan salam merupakan salah satu hak bagi setiap muslim. 

mengucapkan salam adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah 

wajib. maka sudah menjadi keharusan bagi peserta didik yang hedak 

memasuki ruangan atau kelas, dia harus mengucapkan salam  kepada 

teman-tamanya terlebih dahulu kepada gurunya dengan penghormatan, 

karena guru merupakan orang yang berhak untuk dihormati walapun guru 

lebih muda darinya. Dan ini juga harus dilakukan peserta didik ketiaka dia 

berada di masyarakan, terlebih kepada orang tua.  

                                                           
89 Ibid,. 38. 
90 Ibid., 38 
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11. Peserta didik hendaknya menghormati teman-temannya. 

            Peserta ddik juga harus menunjukkan adabnya kepada teman-

temannya dengan sikap saling menghargai dan sopan santun. Sebagaimana 

yang telah diterangkan oleh Imam al-Nawawi beliau berkata:91 

ََذلِكَََفَإِنَْ, ْالَشْيخَََِمْجلِسَََِوَحاِضِريََرفِقَتِهَََِمعَََأَْنيَتَأَدَّبَََأَْيضااَََويَْنبَِغي

ْيخََمعَََتَأَدَّبََ دََ, لَِمْجلِِسهَََِوِصيَانَة ََالشَّ ْيخََِيََديََْبَْينََََويَْقعه َقَِعْيَدةاََالشَّ

تََعلِِّمْينََ َعلِِّمْينَََلَقَِعَدةَََمه  , ْالمه
Artinya: Hendaklah seorang peserta didik menunjukkan Adab terhadap 

kawan-kawannya dan orang-orang yang menghadiri majelis itu. 

Hal itu merupakan sikap sopan terhadap seorang guru dan 

pemeliharaan terhadap majelisnya. Dia duduk dihadapan guru 

dengan cara duduk sebagai seorang pelajar, bukan cara 

duduknya guru. 

 

             Sebagai peserta didik pasti dia juga memiliki teman sebayanya 

yang ada di majelis maupun di luar majelis, oleh karena itu hubungan 

antara teman sebaya hendaknya saling menghormati dan menghargai, 

dengan begitu hubungan antar teman akan terjalin harmonis.  

12. Peserta didik hendaknya diam dan jangan banyak bicara. 

             Adab ini jugga ditekan kepada peserta didik yang berada di 

ruangan atau kelas yang sedang melakukan proses pembelajaran. 

Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Al-Nawawi beliau 

menerangkan: 

َيهَكثِّرََََولَََ,ْضَحكَََولَيَََ,َحاَجةَ ََغْيرََِِمنََْبَلِْيغااَََرْفعااَََصْوتَههََيَْرفَعََََولََ

َيَِمْينااََيَْلتَفِتََََولََ, بَِغْيِرهَاََولَََبِيَِدهََِيَْعبَثَهََولََ, َحاَجةَ ََغْيرََِِمنََْْالَكلَمََ

                                                           
91Ibid., 39. 
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هااَبَلَْ, َحاَجةَ ََغْيرََِِمنَََْولَِشَمالاَ تََوجِّ ْونَمه ْيخََِإِلَىَيَكه َإِلَىَمصغيااََالشَّ

 َكلَِمهََ
Artinya: Janganlah dia menguatkan suaranya tanpa keperluan, jangan 

tertawa, jangan banyak bercakap tanpa keperluan, jangan 

bermain-main dengan tangannya ataupun lainnya. Jangan 

menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa keperluan, tetapi menghadap 

kepada guru dan mendengar setiap perkataannya. 

 

             Peserta didik yang sedang melakukan proses pendidikan di sebuah 

ruangan. Maka peserta didik tidak boleh membuat keributan baik ketika 

ada guru maupun tidak ada guru. Peserta didik yang banyak biacara 

diragukan keilmuannya, karena siapa yang banyak bicara dipastikan 

banyak kebohongan dan kebohongan ini akan mengarah kepada dosa. 

Maka peserta didik harus berhati-hati meghingdari dari pada dosa dan 

selalu mematuhi guru dan khitmad mendengarkan apa yang guru 

bicarakan. 

13. Peserta didik hendaknya melihat dan memahami kondisi guru. 

             Sebagaimana yang telah diterangkan oleh  Imam Al-Nawawi 

beliau berkata:92 

ا ْيخَََِعلَىَيَْقَرأَََلَََأَنََْبِهََِْاِلْعتِناَءَََيتأكدََوِممَّ لَََِحالََِفِيَالشَّ َقَْلبََِشهغه

ْيخَِ هَََِوْاستِنفَاِرهََِ,َوملَلِهََِالشَّ ْوِعهَََِوفََرِحهَََِوَغمِّ ََونهَعاِسهَََِوَعْطِشهَََِوجه

اََذلِكََََونَْحوَِ, َوقَْلفِهَِ ههََأَوَََْعلَْيهََِيَشهقََُِّممَّ ْورَََِكَمالََِِمنََْيَْمنَعه ضه َْالقَْلبََِحه

 نََشاِطهََِأَْوقَاتَََيَْغتَنِمََََوأَنَْ, َوالنََّشاطَِ
Artinya: Adab lain yang perlu diperhatikan oleh peserta didik adalah tidak 

belajar kepada guru dalam keadaan hati guru sedang sibuk dan 

dilanda kejemuan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kehausan, 

mengantuk, kegelisahan dan hal-hal lain yang dapat menghalangi 

guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius. Hendaklah 

                                                           
92Ibid., 40. 
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dia manfaatkan waktu-waktu di mana gurunya dalam keadaan 

sempurna. 

 

           Konteks ini peserta didik harus bisa memahami keadaan atau 

kondisi guru ketika hendak belajar atau akan menyetorkan hapalan 

kepadanya, apakah kondisi guru lagi baik atau tidak. Jika kondisi guru lagi 

tidak baik,  maka lebih baik peserta didik diam dan tidak memaksanya 

untuk mengaj. Apabila guru dalam keadaan sibuk maka peserta didik tidak 

boleh mengganggunya dengan kata lain peserta didik harus bisa 

menghargai waktu guru. 

14. Peserta didik hendaknya bersabar terhadap sikap dan prilaku guru. 

             Sabar merupakan kunci dari keberhasilan mencapai cita-cita, maka 

seorang peserta didik hendak selalu bersabar menghadapi sikap dan 

prilaku guru. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Al-Nawawi 

beliau  berkata: 

ْفَوةَََيَْتَحِملَََأَنََْآَدابِهَََِوِمنَْ ْيخََِجه ْوءَََالشَّ ههَََوَلَ, َخْلقِهَََِوسه ََعنَََْذلِكَََيهَصدَّ

َلَزَمتِهَِ لََ, َكَمالِهَََِواْعتِقَادَََمه َظَاهََرهَاَاَلَّتِيََوأَْقَوالِهََِأِلَْفَعالِهَََِويَتَأَوَّ

زَهَفَِما, َصِحْيَحة ََتَأِْوْيَلتَ َْالفََسادَه َأَوََْالتَّْوفِْيقََِقَلِْيلَاَإِلََََّذلِكََََعنََْيَْعجه

ْيخَهَجفاهََوإَِذا, َعِدْيَمةاَ ْعتَِذارََِههوَََاِْبتَِدأ ََالشَّ ْيخََِاِلَىَبِاْلِ َأَنََََّوأَْظهَرََ, الشَّ

ْنبََ ْنيَاَفِيَلَههََأَْنفَعَهَفََذلِكََ, َعلَْيهََِْتبَََوْالعَََلَههََالذَّ ََوأَْنقَى, َوْاآلِخَرةََِالدُّ

ْيخََِلِقَْلبَِ  .الشَّ
Artinya: Termasuk sebagian dari Adab seorang peserta didik terhadap 

gurunya adalah menahan ketegasan guru dan keburukan 

akhlaknya. Janganlah hal itu mengahalangnya untuk 

menzaliminya dan menyakini kesempurnaannya. Hendaklah dia 

mentakwilkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan 

zahir gurunya yang kelihatan tidak baik dengan takwil-takwil 

yang baik. Tidaklah bisa melakukan itu kecuali orang yang 
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mendapat sedikit taufik atau tidak mendapatnya. Jika gurunya 

berlaku kasar, hendaklah dia lebih dahulu meminta maaf dengan 

mengemukakan alasan kepada guru dan menunjukkan bahwa 

dialah yang patut dipersalahkan. Hal itu lebih bermanfaat 

baginya didunia dan akhirat serta lebih membersihkan hati 

guru.93 

 

            Imam Al-Nawawi juga mengutip dari sebagian ulama. Mereka 

berkata: “Barang siapa yang tidak bersabar dengan kehinaan menuntut 

Ilmu maka sepanjang hidupnya ia berada dlaam gelapnya kebodohan, dan 

barang siapa yang sanggup bersabar maka ia gelapnya kebodohan, dan 

barang siapa yang sanggup bersabar maka ia telah menyerahkan urusannya 

pada kehormatan akhirat dan dunia”.94 

15. Peserta didik hendaknya mempunyai semangat tinggi dan kemauan yang 

keras. 

             Kunci kesuksesan bagi seorang penuntut ilmu adalah mempunyai 

semangat tinggi, kemuan keras dan tekun dalam menuntut ilmu. Dan ini 

merupakan adab yang ditekankan untuk peserta didik. Sebagaima yang 

telah diterangkan oleh Imam Al-Nawawi beliau  berkata: 

تَأَِكَدةََِآَدبِهََِنََْومَِ َواظَبااََالتََّعلُّمَََِعلَىََحِرْيصااََأَْنيَكهْونَََْالمه َفِيََعلَْيهََِمه

كَّنَهَاَلَّتِيَْاألَْوقَاتَََِجْمعَِ َِمنَََتَْمِكنِهَََِمعَََبِاْلقَلِْيلََِيَْقنَعَهََوَلَ, فِْيهَاَِمْنههََيَتَمَّ

ههََيَْحَملَهََوَلَ, ْالَكثِْيرَِ َخافَةاََيَِطْيقَهََماَلََنَْفسه ََماََوِضيَاعََِْالَملَلََِِمنَََمه

 َوْاألَْحَوالََِالنَّاسََِبِاْختَِلفََِيَْختَلِفَهََوهََذا, َحَصلََ
Artinya: Termasuk Adab seorang peserta didik yang amat ditekankan 

yaitu gemar dan tekun dalam menuntut Ilmu pada setiap waktu 

yang dapat dimanfaatkannya dan tidak puas dengan yang 

sedikit sedangkan dia bisa belajar banyak. Janganlah dia 

                                                           
93 Ibid., 40. 
94 An-Nawawi, At-Tibya>n Adab Penghafal Al-Qur`an, penerjemah: Umniyyati 

Sayyidatul Hauro`(Sukoharjo: Al-Qalam, 2018), 43. 
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memaksa dirinya melakukan sesuatu yang tidak mampu 

dilakukannya supaya tidak jemu dan hilang apa yang 

diperolehnya. Ini berbeda sesuai dengan perbedaan manusia 

dan keadaan mereka.95 

 

16. Peserta didik hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar. 

             Seorang peseta didik hendaknya selalu berupaya unuk meluangkan 

waktunya untuk belajar dan mengulang pelajarannya yang telah ia dapat.  

Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Al-Nawawi beliau 

berkata: 

ذَََأَنَََْويَْنبَِغي َْالفََراغَََِوْقتََِفِيَالتَّْحِصْيلََِفِيَبِاِْلْجتِهَادََِنَْفسهههََيَأْخه

ةَِ, َوالنََّشاطَِ َقهبهلَََالشَّاَغَلتََِِوقهلَّةَِ, ْالَخاِطرَََِونِبَاهَةَِ, ْالبََدنَََِوقَوَّ

 ْالَمْنِزلَةَََِواْرتِفَاعََِْالبَطَالَةَََِعَواِرضَِ
Artinya: Hendaklah murid selau berupaya dengan sungguh-sungguh 

dalam mendapatkan ilmu di waktu-waktu senggang, ketika 

semangat, ketika badan kuat, ketika cerdasnya pikiran, dan 

ketika belum memiliki kesibukan-kesibukan yang banyak. Juga 

sebelum datangnya tugas-tugas perjuangan dan sebelum 

memiliki kedudukan yang tinggi.96 

 

             Kunci kesukesan seorang penuntut Ilmu adalah kesungguhan, 

ketekunan, dan usahanya. Kemalasan dan angan-angan termasuk 

perbuatan setan.97 

17. Peserta didik hendaknya belajar di pagi hari.  

             Waktu pagi merupakan waktu yang sangat produktif untuk 

mencari ilmu, selain itu waktu pagi juga waktu yang segar dan akan 

membuat semangat untuk belajar. Sebagaimana yang telah diterangkan 

oleh Imam la-Nawawi beliua berkata: 

                                                           
95 Imam Al-Nawawi, al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an, 41. 
96 Ibid., 41. 

 97 Ainul Millah, Adab-Adab Islam Membentuk Karakter Muslim Sejati, 107. 
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ْيخَََِعلَىَبِقَِراَءتِهََِيَْبَكرَََأَنَََْويَْنبَِغي لَََالشَّ  النَّهَارََِأَوَّ
Artinya: Hendaklah peserta didik pergi kepada gurunya untuk belajar di 

pagi hari.98 

 

            Nabi Muhammad Saw juga mendoakan bagi oarang yang 

beraktifitas, khususnya bagi oarng yang hedak menuntu ilmu di pagi hari 

adapun doa beliau: 

تِيَباَِركََْلّلههمََّا ْوِرهاَََفِيَأِلهمَّ  بهكه
 Artinya: Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari.99 

  

18. Peserta didik hendaknya rajin mengulang-ngulang pelajaran yang lalu. 

             Mengulang dan menghafal bacaan sudah menjadi keharusan bagi 

peserta didik. Sebab, datangnya pemahaman dan hafalan adalah 

membiasakan mengulang-ulang suatu bacaan. Sebagaiman yang telah 

diterangkan oleh Imam al-Nawawi beliua berkata: 

َبِنَْوبَتِهََِيهَؤثِّرََََلََأَنَََْويَْنبَِغي, َمْحفهْوِظهََِقَِراَءةَََِعلَىَظََيهَحافََِأَنَََْويَْنبَِغي

ْوه ََْاإِلْيثَارَََفَإِنََّ. َغْيِرهَِ  َمْكره
Artinya: Hendaklah peserta didik memelihara bacaan hafalanya dan tidak 

mengutamakan orang lain pada waktu gilirannya karena 

mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah 

makruh.100 

 

19. Peserta didik hendaknya menjauhi sifat hasad. 

             Salah satu yang harus dihindari oleh peserta didik yaitu sifat hasad 

(iri hati). Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam al-Nawawi 

beliua menerangkan: 

                                                           
98 Imam Al-Nawawi, al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an, 42. 
99 Ibid., 42. 
100 Ibid. 



68 

 

 
 

ا ِصيَّةَََِويَتَأَكَّدََََعلَْيهََِيهِجبَهََوِممَّ , َرفِقَتِهََِِمنََْأََحدااََيَْحِسدََََلََأَنَْ:  َبِهََِْالوَّ
بََََلَََوأَنَْ, إِيَاهااََْالَكِرْيمََِللاََِِرْزقِهََِفَِضْيلَةََِفِيََغْيِرِهمََْأَوَْ َبِنَْفِسهََِيهَعجِّ

لَههََبَِما ْيخََِآَدابََِفِيَهََذاَإَِضاحَهَقََدْمنَاََوقَدَْ.  َحصَّ َنَْفيََِفِيََوطَِرْيقَهََِالشَّ

بَِ لََْلَمََْأَنَّههََنَْفَسههََيهْذَكرَََأَنََْْالعهجه تِهََِبَِحْولَههَََحَصلََََماَلَههََيَْحصه ,  َوقَوَّ
 .للاََََمْنفََضلَََههوََََوإِنََّما

Artinya: Di antara yang wajib dan wasiat yang ditekankan kepada 

seorang peserta didik adalah jangan iri hati (hasad) kepada 

seorang kawannya atau lainnya atau suatu keutamaan yang 

dianugrahkan Allah kepadanya dan jangan membanggakan 

dirinya atas sesuatu yang diistimewakan Allah baginya.101 

 

              Cara untuk menhilangkan berbangga diri dengan  mengingatkan 

dirinya bahwa prestasi yang diperolehnya itu tidaklah ia dapatkan dengan 

daya dan kekuatannya semata, sesungguhnya itu semua merupakan 

karunia Allah SWT sehingga tidak sepantasnya ia berbangga pada dirinya 

atas sesuatu yang tidak dibuatnya, melainkan titipan Allah pada dirinya. 

             Sedangkan cara menghilangkan rasa iri hati yaitu dengan 

menyadari bahwa ada kebijaksaan yang Allah kehendaki dengan diberikan 

pada temannya dan bukan dirinya. Oleh karena itu, tidak pantas ia merasa 

keberatan, membeci hikmah yang Allah kehendaki, atapun membenci 

hikmah itu sendiri.102 

 

  

                                                           
101Ibid. 
102Imam Abu Zakaria Yahya bin Syraf An-Nawawi, al-Tibya>nAdab Penghafal al-

Qur’an, Terj. Ummiyati Sayyidatul Hauro’,  47. 
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BAB IV 

ANALISIS 

ADAB PESERTA DIDIK MENURUT IMAM AL-NAWAWI DALAM 

KITAB AL-TIBYA>N FI} A>DA>BI HAMALATI AL-QUR’AN TERHADAP 

PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN MUSLIM 

A. Pentingnya Adab Peserta Didik terhadap Guru dalam Pendidikan 

              Dalam lapangan pendidikan, di mana pekerjaan mendidik yang 

berlangsung dalam masyarakat modern ini tidak hanya keluarga, tetapi 

sekolah pun pendidikan anak dapat dilaksanakan oleh guru-guru yang 

bersangkutan, bahkan sekolah dipandang sebagai lembaga formal, artinya 

diselenggarakan atas dasar peraturan dan syarat-syarat tertentu, tujuan serta 

alat-alat tertentu pula. Barkaitan dengan upaya memelihara peradaban, maka 

harus kembali kepada asas yang pokok yaitu pendidikan. Apabila pendidikan 

berhenti, maka akan statis jalanya setiap kegiatan, kran-kran kemajuan pun 

tersumbat. Sehingga manusia mengalami keterkejutan, dan kondisi 

masyarakat pun menurun drastis, juga pendidikan suatu negara akan menjadi 

stagnan, rumah-rumah penduduk menjadi kosong, dan peredaban menjadi 

hilang. Pada kondisi ini keadaan negara dan penguasaha menjadi terjajah. 

Sebab, negara dan pemerintah merupakan perwujudan dari kemajuan, telah 

rusak secara materi dari immateri.103 Maka dari itu, pendidikan harus tetap 

ditegakkan karena ia merupakan pondasi bagi negara. 

                                                           
103 Tulur Musthofa, Kecerdasan Moral (Pendidikan Moral yang Terlupakan), (Jakarta: 

Pustaka Fahima, tt), 75. 
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               Di dalam kelas akan terjalin komunikasi yang bersifat pedagogis 

antara peserta didik dan dengan guru, dengan adanya komunikasi tersebut 

terwujudlah proses belajar mengajar yang diarahkan dalam ruang lingkup 

tujuan intraksional yang hendak dicapai. Oleh kerena itu, bersama-sama 

menurut pedoman yang telah ditentukan oleh pengusaha sekolah yang 

bersangkutan. 

             Dalam komunikasi tersebut terjadi proses belajar mengajar, yang 

mana guru dan peserta didik memegang peranan penting, peserta didik adalah 

pribadi yang unik yang mempunyai potensi dan proses berkembang.104 Untuk 

mengembangkan potensi dan kepribadian yang unik, maka peserta didik 

memerlukan bimbingan dan arahan dari seorang guru atau syaikh. 

             Kemudian dalam intraksi antara peserta didik dengan guru dalam 

proses belajar mengajar ini merupakan faktor yang sangat menentukan 

bagaimana pun baiknya atau sempurnanya metode yang digunakan dan 

bagaimana pun bahan yang akan disampaikannya dan hubungan yang 

harmonis, maka dapat menciptakan keluaran yang diinginkan. Dalam 

hubungan tersebut diperlukan adanya adab, sebab tanpa adab yang baik 

hubungan antara keduanya akan cenderung tidak harmonis. 

             Adab atau akhlak harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari 

murid dalam menuntut ilmu demi kemajuan, peradaban dan intelektual suatu 

                                                           
104Zakiyah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Departemen 

Agama, 1984), 210. 
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bangsa. Sebab keruntuhan suatu bangsa pada dasarnya disebabkan oleh 

kerusakan akhlak.105 

             Sebagaimana yang telah diuaraikan dalam bab III bahwa Imam Al-

Nawawi memfokuskan pada adab peserta didik dengan gurunya, dari situ 

maka akan muncul norma-norma dan nila-nilai yang positif yang akan 

mempengaruhi keberhasilan pendidikan. 

             Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa ada hubungan yang sangat 

erat sekali diantara peserta didik dan guru, dimana peserta didik mendapatkan 

pengetahuan dan guru mengamalkan pengetahuannya, sehingga keduanya 

saling membutuhkan dan berbuat baik, menghormati dan menghargai 

merupakan aspek utama dalam belajar mengajar. 

             Dalam kenyataan sekarang banyak para murid tidak memperhatikan 

hal ini, karena mereka beranggapan guru hanyalah sebagai orang yang hanya 

menyampaikan pelajaran dan sebagai teman belajar semata yang 

mendapatkan imbalan. Hal ini yang menyebabkan banyak murid yang tidak 

memperhatikan dengan betul-betul pada pelajaran yang disampaikan oleh 

guru, sehingga apa yang dicita-citakan oleh murid tidak akan berhasil. 

             Apabila diteliti atau dengan seksama, dalam pendidikan adab peserta 

didik terhadap guru baik dalam kelas maupun diluar kelas ini sangat penting 

dan perlu dilaksanakan demi berlangsungnya proses belajar mengajar, dan 

supaya metode yang digunakan dan jasa pendidikan yang dilaksanakan 

tersebut dapat tercapai, maka pendidikan dapat berhasil dan sukses, sehingga 

                                                           
105 Talur Musthofa, Kecerdasan Moral, 76. 
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tujuan pendidikan berhasil dengan baik yaitu membina manusia secara 

pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya, sebagai 

hamba Allah dan khalifahnya, guna membangun dunia, dan melestarikan 

bumi serta kebudaannya. 

 

B. Relevansi Adab Peserta Didik menurut Imam Al-Nawawi dalam Kitab 

al-Tibya>n fi}A>da>bi Hamalati al-Qur’an dengang Pembentukan 

Kepribadian Muslim 

             Adab atau akhlak merupakan suatu keadaan jiwa yang menyebabkan 

jiwa bertindak tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan secara mendalam, 

keadaan ini ada dua macam, yaitu pertama: alamiah dan bertolak dari watak 

dan yang kedua adalah tercipta memlalui kebiasaan dan latihan, pada 

mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun 

kemudian melalui pratek terus menerus menjadi karakter.106 

             Peserta didik adalah orang yang belum dewasa dan memiliki jumlah  

potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan.107 Mereka 

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsentrasi menuju kearah titik 

optimal kemampuan fitrahnya.108  Karena menuntut ilmu adalah ibadah, maka 

peserta didik hendaknya dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan 

membersihkan kotoran-kotoran jiwa dan dihiasi dengan akhlak yang terpuji, 

                                                           
106 Abu Ali Ahmad Al-Miskawih, Menuju Kesempurnaan Akhlak (Bandung: Mizan, 

1994), 56. 
107 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekantan Historis, Tioritis dan praktis 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 47. 
108 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1990), 79. 
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lebih utama peserta didik itu dalam menuntut ilmu dengan seorang syaikh, 

dan syakh tersebut hendaknya mematuhinya dan menerima perkataannya atau 

nasehatnya sebagaimana seorang yang sedang sakit mentaati perintah atau 

nasehat seorang dokter.109 peserta didik juga memperhatikan bagaimana 

sikapnya terhadap guru dan tanggung jawabnya terhadap guru, yakni dengan 

cara adab dan sopan santunnya, karena hal itu merupkan salah satu syarat 

yang hendak dilakukan peserta didik dalam menuntut ilmu dan diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kelas maupun dilingkungan 

masyarakat. 

             Adab peserta didik ini adalah salah satu faktor dari keberhasilan 

pendidikan disamping masih ada faktor lain yang mendukung keberhasilan 

pendidikan. Dan adab peserta didik sudah dijelaskan dalam bab III yakni dari 

pemikiran Imam Al-Nawawi. Dengan adanya kerja sama antara peserta didik 

dengan guru, maka tujuan dari pendidikan ini akan tercapai, di mana peserta 

didik mendapatkan ilmu pengetahuan dan guru dapat mengamalkan ilmu 

pengetahuannya. Dan tujuan dari pendidikan adalah membentuk, 

menciptakan manusia yang berkepribadian muslim. Kepribadian adalah suatu 

keadaan jiwa yang dapat merealisasikan tingkah laku yang sesuai dengan 

aturan-aturan syara’. Dan untuk membentuk suatu kepribadian muslim pada 

anak ini tidaklah mudah seperti membalikkan tangan, tetapi harus melalui 

beberapa tahap. Dan juga harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, menurut Sjarkawi, faktor yang mempengaruhi 

                                                           
109 Imam Abu Zakaria Yahya bin Syraf An-Nawawi, al-Tibya>n Adab Penghafal al-

Qur’an, Terj. Ummiyati Sayyidatul Hauro’, 40. 
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kepribadian muslim yakni ada dua yaitu faktor internal dan faktor external 

faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. 

Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan, 

sedangkan faktor external yaitu faktor yang berasal dari luar orang tersebut. 

Biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang mulai 

dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, teman, tetangga, sampai pengaruh 

dari berbagai media.110 Terbentuknya peserta didik menjadi kepribadian yang 

muslim yakni melalui proses-proses dan metode-metode terentu. Menurut 

pandangan filsafat pendidikan Islam dalam proses pembentukan kepribadian 

muslim diarahkan pada tiga dasar pembentukan, yaitu pembentukan 

pembiasaan, pembentukan pengertian, dan pembentukan kerohanian yang 

luhur. Pembiasaan ditunjukan bagi pembentukan aspek kejasmanian dari 

kepribadian atau memberi kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu 

(pengetahuan hapalan), seperti berpuasa, sholat, dan lain-lain.111  

             Orang tua maupun guru sangat berperan penting dalam membimbing 

anaknya atau peserta didik, yang mana guru selalu memberikan nasihat yang 

baik yang menyentuh, mencontohkan keteladanan seperti sopan santun, selalu 

memberikan pembiasaan seperti menghapal dan lain sebagainya, dan 

memberikan peraturan atau hukuman kepada peserta didik. Dengan 

perlakuan-perlakuan tersebut maka akan menjadi pembiasaan bagi perserta 

didik. Dari pembiasaan tersebut dalam benah hati (jiwa) peserta didik akan 

                                                           
110 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, 19. 
111 Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 147. 
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tertanam tumbuh kesadaran dan kelemahan pribadi peserta didik. Dan ia 

berkeinginan untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan positif.  

             Semua perbuatan peserta didik tersebut akan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, di mana dalam jiwa diri peserta didik tersebut akan 

tumbuh sikap memuliakan dan menegakkan wibawa serta menjaga nama baik 

guru dan kedua orang tuanya, serta memberi perlindungan bagi keduanya, 

selalu sopan dalam berbicara dan bersikap, tidak bersikap sinis, berdebat 

kusir atau berkata-kata yang lebih keras dari sewajarnya, tidak berjalan 

mendahuluainya, tidak memaggil keduanya dengan nama mereka, tetapi 

panggilan hormat seperti ibunda, ayahanda atau setara dengan lainnya, selalu 

minta izin paling tidak berkonsultasi dengan mereka mengenai rencana kerja 

dan perjalanan dan lain sebagainya. 

             Dengan demikian adab peserta didik akan mennunjukan tonggak-

tonggak perkembangan yang benar-benar mempunyai hubungan dan peran 

penting dalam pembentukan kepribadian muslim yang mana peserta didik 

yang selalu menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari maka, dalam jiwa 

peserta didik akan tumbuh kesadaran taat kepada Allah SWT. dengan begitu 

akan terwujudnya kepribadian yang syari`at. Hal ini dapat disimpulkan dalam 

tabel sebagai berikut: 

NO 
Adab Peserta Didik menurut 

Imam Al-Nawawi 

Relevansinya dengan Pembentukan 

Kepribadian Muslim 

 

1. 

Peserta didik yang  mempunyai 

niat belajar untuk mencari ridha 

Allah. 

Akan menumbuhkan kepribdian yang 

ikhlas. 
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2. 

Tujuan belajar bukan hanya 

untuk kepentingan dunia. 

 

 

Dapat mebentuk kepridian yang 

integratif. 

 
 

3. 

Peserta didik yang fokus dalam 

belajar. 

 

 

Dapat membentuk sifat yang 

konsentratif. 

 

 

4. 

Peserta didik yang menjauhkan 

diri dari perbuatan dosa dan 

maksiat. 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang muslim dan syari’at. 

 

5. 

Peserta didik yang berdiskusi 

dan meminta nasihat kepada 

guru. 

 

Akan menumbuhkan sifat yang 

senang bersosialisasi. 

 

6. 

Peserta didik yang belajar 

kepada guru yang ahli 

bidangnya. 

 

 

 

Akan memunculkan kepribadian 

yang kritis dengan ilmu yang 

dimilikinya. 

 

7. 

Peserta didik yang menghormati 

dan memuliakan guru. 

 

Akan menumbuhkan kepridian yang 

santun dengan semua orang. 

 

 

8. 

Peserta didik yang bersih 

jasmani dan rohani ketika akan 

belajar. 

 

Akan mewujudkan sifat-sifat yang 

fisik. 

 

 

9. 

Peserta didik yang meminta izin 

kepada guru sebelum masuk dan 

keluar majelis. 

 

Akan mewujudkan kepribadian 

yang tawadhu’ 

 

 

 

10. 

Peserta didik yang memberi 

salam setiap akan memasuki 

ruangan dan ketika bertemu 

dengan guru. 

 

Akan mewujudkan kepribadian 

yang sopan dan santun. 
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11. 

Peserta didik yang menghormati 

teman-temannya. 

 

Akan mewujudkan kepribadian 

yang interaksional. 

. 

 

12. 

Peserta didik yang diam dan 

tidak banyak bicara. 

 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang santun. 

 

 

 

13. 

Peserta didik yang melihat dan 

memahamikondisi guru. 

 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang hormat kepada orang lain. 

 

14. 

Peserta didik yang bersabar 

terhadap sikap dan prilaku guru. 

 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang sabar, ikhlas serta tawadhu’. 

 

 

15. 

Peserta didik yang mempunyai 

semangat tinggi dan kemauan 

yang keras dalam belajar. 

 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang intelektual dan kognitif. 

 

 

16. 

Peserta didik yang bersungguh-

sungguh dalam belajar. 

 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang rajin serta tekun. 

 

17. 

Peserta didik yang belajar di 

pagi hari.  

 

 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang konsentratif 

18. 

Peserta didik yang rajin 

mengulang-ngulang pelajaran 

yang lalu 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang rajin serta tekun. 

 

19. 

Peserta didik yang menjauhi 

sifat hasad. 

Akan menumbuhkan kepribadian 

yang percaya diri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Adab Peserta Didik dalam Kitab Al-

Tibya>n Fi} Ha>mala>ti Al-Quran menjelaskan tentang adab peserta 

didik dalam hal niat menuntut ilmu dalam mencari ridha Allah semata, 

yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara fokus 

menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, kemudian adab seorang murid 

ditunjukan dalam sikap tawadhu’ kepada gurunya, meminta nasihat secara 

baik, belajar kepada guru secara sungguh-sungguh, menghomati serta 

memulnyakan, memint izin ketika hendak masuk atau meninggalkan 

kelas, tidak banyak bicara saat kegiatan pembelajaran, senantiasa 

memahami kondisi guru, selalu bersabar dengan sikap guru, bersih 

jasmani dan rohani, menghormati sesama teman serta menjaga 

komunikasi yang baik, mempunya semangat serta bersungguh dalam 

belajar, belajar d waktu yang memadai, dan selalu meninggalkan sifat 

hasad. 

2. Hubungan antara Adab Peserta Didik dengan Pembentukan Kepribadian 

Muslim dapat mennunjukkan tonggak-tonggak perkembangan yang 

benar-benar mempunyai hubungan dan peran penting yang mana peserta 

didik yang selalu menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari maka, 

dalam jiwa peserta didik akan tumbuh kesadaran taat kepada Allah SWT. 

dengan begitu akan terwujudnya kepribadian yang syari`at. 
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B. Saran  

             Setelah melakukan penelitian mengenai adab peserta didik menurut 

imam Al-Nawawi dalam kitab al-Tibya>n fi} ha>ma>lati al-Qur’an dan 

relevansinya terhadap pembentukan kepribadian muslim, maka penulis 

memberi saran kepada pembaca sebagai berikut: 

1. Bagi umat muslim, agar senantiasa memahami nilai-nilai yang harus 

dilaksanakan sesuai pemikiran imam Al-Nawawi dalam kitab al-Tibya>n 

fi} ha>ma>lati al-Qur’an dalam merealisasikan adab yang baik, guna 

membentuk kepribadian muslim yang sempurna sebagai patokan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi pendidik dan peserta didik, sebagai pengetahuan dalam 

melaksanakan adab yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana 

yang tercantum dalam kitab al-Tibya>n fi} ha>ma>lati al-Qur’an karya 

Imam Al-Nawawi. 
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