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ABSTRAK 

 

Irawan, Rudi. 2019, Nilai-Nilai Karakter Dalam Kitab Mitra 

Sejati dan Relevansinya Terhadap Materi Akidah 

Akhlak Kelas IX Madrasah Tsanawiyah. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag.. 

Kata kunci: Nilai, Karakter, Materi Akidah Akhlak 

Pendidikan karakter saat ini menjadi isu utama 

pendidikan nasional. Selain menjadi bagian dari proses 

pembentukan karakter anak bangsa, pendidikan karakter juga 

diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam 

mensukseskan Indonesia. Namun di era sekarang ini dengan 

berbagai perubahan masyarakat dan menurunnya moral 

remaja yang telah lama melanda Indonesia menyebabkan 

banyak terjadi kenakalan remaja. materi pendidikan agama 

islam dirasa mampu untuk menanggulangi permasalahan di 

atas, khususnya materi akidah akhlak. Penulis ingin 

memberikan solusi berupa memperjelas atau lebih 

mempertajam isi materi yang ada dalam materi aqidah akhlak 

kelas IX melalui menganalisa materi akhlak dalam kitab 

Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa yang akan diteliti. 

Peneliti memilih kitab ini karena dirasa isi kandunga dalam 

kitab karya ulama terdahulu dirasa masih sangat cocok untuk 

diterapkan pada kehidupan sekarang ini. Penulis berusaha 

mengkolaborasikan antara kitab terdahulu dengan materi 

akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah dikarenakan isi materi 

pada kitab dan materi akhlak dirasa cocok untuk 

menanggulangi permasasalahan di atas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai 

karakter dalam kitab Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa 
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dan relevansinya terhadap pengembangan materi akidah 

akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dan penelitian ini merupakan penelitian library 

research (penelitian pustaka), yang merupakan salah satu 

metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitian 

dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji bahan-bahan 

pustaka berupa dokumen, arsip, buku, dan lain sebagainya. 

Penelitian menunjukkan bahwa: 1) nilai-nilai karakter 

dalam kitab Mitra Sejati religius, toleransi, jujur, demokratis, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat dan 

komunukatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial. 2) 

Relevan dengan materi akidah akhlak kelas IX madrasah 

tsanawiyah semester ganjil: iman kepada hari akhir, akhlak 

terpuji kepada diri sendiri (berilmu, kerja keras, kratif, 

produktif), adab bertetangga, dan keteladan sahabat Umar Bin 

Khattab. Dan materi pada semester genap: iman kepada 

qodho’ dan qodar, akhlak pergaulan remaja (pengertian 

pergaulan remaj, akhlak terpuji, akhlak tercela), akhlak islam 

terhadap lingkungan (adab pada lingkungan, adab pada 

hewan), kisah sahabat Utsman Bin ‘Affan dan Ali Bin Abi 

Tholib. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini kita manusia khususnya 

masyarakat Indonesia sangat merasakan dampak dari 

kemajuan era globalisasi, baik dari dampak positif maupun 

dampak yang negatif. Dampak positifnya yaitu manusia 

semakin dimudahkan dengan kemajuan-kemajuan 

tekonologi yang membantu manusia menjalani kehidupan 

sehari-hari. Sedangkan dampak negatif dari kemajuan era 

globalisasi ini yaitu manusia bersikap konsumtif. Dengan 

peristiwa di atas menyebabkan dengan mudahnya budaya 

luar masuk ke dalam ruang lingkup budaya kehidupan 

masyarakat Indonesia, yang mana budaya tersebut menjadi 

identitas suatu bangsa Negara Indonesia. Era globalisasi 

sedikit demi sedikit telah mempengaruhi moral dan etika 

dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat 
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Untuk mengetahui bahwa dampak negatif dari era 

globlisasi telah mempengaruhi moral dan etika, Thomas 

Lickona telah menjelaskan lunturnya karakter suatu bangsa 

dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat,sebagai berikut: 

1. Kekerasan dan vandalism 

2. Mencuri 

3. Curang 

4. Tidak menghormati figur otoritas 

5. Kekejaman teman sebaya 

6. Kefanatikan 

7. Bahasa yang kasar 

8. Pelecehan dan perkembangan seksual yang terlalu 

cepat 

9. Meningkatnya sifat mementingkan diri sendiri dan 

menurunnya tanggung jawab sebagai warga Negara 
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10. Mementingkan diri sendiri.
1
 

Jika melihat dari indikator di atas, hampir semua 

indikator sudah dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari dilingkungan masyarakat Indonesia. Persoalan besar 

yang terjadi di era globalisasi ini adalah keterpurukan 

moral pada sebagian besar masyarakat. Keberhasilan suatu 

bangsa dalam memperoleh tujusnnya tidak hanya 

ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, tetapi 

sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. 

Melihat dari fenomena sekarang ini banyak sekali perilaku 

yang tidak berkarakter atau tidak bermoral misalnya, 

sering terjadi tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa, 

serta perilaku suka minum minuman keras dan berjudi. 

Bahkan di beberapa kota besar kebiasaan ini cenderung 

menjadi “tradisi” dan menjadi kebiasaan. 

                                                           
1
 Thomas Lickona, Pendidkan karakter: Panduan Lengkap 

Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik (Bandung: Nusa Nedia, 2014), 

15-22 
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Khususnya pada lingkungan pergaulan anak yang 

sudah mengkhawatirkan, karena sudah sangat banyak hal-

hal yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang. Hal ini 

menjadi keprihatinan kita bersama. Sebab, kondisi tersebut 

sangat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga menjadi 

dewasa kelak. Apabila tidak ada cara untuk membentengi 

diri anak dari terjangan hal-hal yang buruk, maka bias 

dipastikan anak akan terpengaruh oleh perilaku yang 

buruk, dan bukan tidak mungkin anak menjadi terbiasa 

untuk melakukan perbuatan yang buruk. Sebagai orang tua 

tentu sangat tidak ingin anaknya mengalami nasib seperti 

itu. 

Islam merupakan agama yang memiliki ajaran 

luhur. Apabila ajaran-ajaran Islam diketahui dan 

diamalkan setiap orang yang menyakiniya (pemeluknya), 

maka ia akan merasa aman dan damai dalam hidupnya. 

Islam adalah agama yang berisi ajaran lengkap, 
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menyeluruh dan sempurna. Islam adalah jalan hidup (way 

of live) yang mengantarkan seseorang yang menjalankan 

dengan baik dan benar akan mendapatkan kebahagian 

yang hakiki, ketengan dan ketentraman hidup di dunia dan 

di akhirat kelak. 
2
 agama Islam bisa dijalankan dengan 

baik dan benar sesuai yang ada dalam syariatnya 

memerlukan proses pendidikan. 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani  

ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.
3
 Salah satu usaha tersebut 

adalah  dengan akhlak. Jika akhlak suatu bangsa itu baik 

                                                           
2
 Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

Erlangga, 2010), 6-7. 
3
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Kompetensi  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2004), 130. 
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maka terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa akan 

tercapai. Berbicara mengenai akhlak, Allah Swt dalam al-

Qur’an berfirman: 

ۡسَوةٌ َحَسَنة  
ُ
ي أ َ  لََّقۡد ََكَن لَُكۡم ِفي رَُسولي ٱَّللَّ ْ ٱَّللَّ يَمن ََكَن يَرُۡجوا ل 
َ َكثيرٗيا   َر َوَذَكَر ٱَّللَّ  ٢١َوٱۡۡلَۡوَم ٱٓأۡلخي

Artinya:“Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”. (QS. Al-

Ahdzab: 21). 

 

Ayat tersebut dapat difahami bahwa Nabi 

merupakan sosok yang tepat untuk dijadikan sebagai suri 

tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia sampai 

akhir zaman. Dan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw 

bersabda :  

َمَِمَكاِر َمِا ِ ْثُتِل ُؤتَمِّ ْخاَلقي نََّماِبُع 
َ
 )َِرَواهُِأَْحَمد(ِِِاأل

Artinya: “Saya diutus untuk menyemurnakan akhlak 

yang baik”(HR. Ahmad).  
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Jadi untuk masalah akhlak Nabi Muhammad Saw 

adalah rujukan yang paling utama untuk mencapai akhlak 

yang baik dan mulia. Demi tercapainnya akhlak yang baik 

dan mulia ini, dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan, 

guru-guru, serta materi pendidikan agama islam yang baik. 

Materi Pendidikan agama Islam itu secara 

keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur’an dan al-Hadis, 

keimanan/Aqidah, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah 

sekaligus menggambarkan bahwa ruang  lingkup 

pendidikan agama Islam mencakup perwujudan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, 

makhluk lainnya maupun lingkungannya.
4
 

Salah satu materi yang penting adalah materi 

aqidah akhlak. Kedudukan materi sangatlah fundamental, 

karena merupakan bekal yang amat penting untuk hidup 

                                                           
4
 Ibid.,131. 
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dalam sehari-hari dan bermasyarakat. Tujuannya adalah 

hendak menciptkan manusia sebagai makhluk yang tinggi 

dan sempurna serta membedakan dari makhluk-makhluk 

yang lain.
5
 

Melihat keadaan saat ini, tentang materi pendidikan 

agama islam khususnya materi aqidah akhlak akhir-akhir 

ini kurang sesuai ataupun kurang difahami oleh siswa. 

Siswa banyak yang melakukan hal yang tidak pantas, 

misalnya memakai narkoba, durhaka pada orang tua 

ataupun guru yang mengajarnya dan lain sebagainya. 

Orang tua atau guru yang seharusnya dihormati, disantuni, 

ditaati dan disayangi, hal yang terjadi malah yang 

sebaliknya. Dalam hal ini sangat bertolak belakang dari 

kurikulum yang diterapkan yaitu pendidikan karakter (K-

13). Peneliti ingin memberikan solusi berupa memperjelas 

atau lebih mempertajam isi materi yang ada dalam materi 

                                                           
5
 Anwar Masy’ari, Akhlak Al-Qur’an (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 

4.   
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akidah akhlak kelas IX melalui menganalisa nilai-nilai 

karakter dalam kitab yang akan diteliti. Peneliti memilih 

kelas IX dikarenakan isi materinya cocok dengan kitab 

yang akan diteliti oleh penulis. 

Salah satu tujuan pendidikan islam adalah untuk 

membantu pembentukan akhlak yang mulia.
6
 Ramayulis 

mengungkapkan bahwa tujuan umum pendidikan harus 

diarahkan untuk mencapai pertumbuhan, keseimbangan, 

dan kepribadian manusia secara menyeluruh melalui 

latihan jiwa intelek, jiwa rasional, perasaan, dan 

penghayatan hati.
7
 Untuk tercapainya tujuan tersebut perlu 

adanya kolaborasi antara ilmu modern (kurikulum saat ini 

K13) dengan pendidikan klasik atau biasa disebut dengan 

kitab klasik kitab karangan ulama-ulama terdahulu, yang 

dirasa untuk pendidikan agama khususnya akhlak masih 

                                                           
6
 Khoirin Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 162. 
7 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Kalam Mulia, 

2002), Hal. 69. 
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sangat baik untuk diterapkan dengan proses pembelajaran 

saat ini. 

salah satu kitab yang menjadi kajian penulis adalah 

kitab Mitra Sejati yang merupakan karya KH. Bisri 

Musthofa. Putra dari pasangan suami istri H. Zainal 

Musthofa dan Chodijah. Beliau sangat produktif dalam 

mengasilkan karya, karya tulisnya kurang lebih 176 judul, 

meliputi berbagai bidang, yaitu: ilmu tfsir dan tafsir, ilmu 

hadits dan hadits, ilmu nahwu,ilmu shorof, syari’ah atau 

fiqih akhlak, sastra dan lain sebagainya. Meskipun KH. 

Bisri Musthofa alumnus dari pesantren yang merupakan 

lembaga pendidikan tradisional dan seorang tokoh dari 

organisasi yang tradisional (NU), namun sepenuhnya 

pemikiran-pemikiran dan pandangan terhadap masalah 

sosial agama tidak sepenuhnya tradisional. Salah satu 

pemikiran beliau melalui diwujudkan dengan karya sastra 

yang berbentuk kitab Mitra Sejati yang isinya mengupas 
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tuntas tentang budi pekerti dalam bahasa pendidikan yaitu 

pendidikan karakter. Penelitian terhadap karya beliau kitab 

Mitra Sejati akan dikaitkan dengan nilai-nilai karakter 

yang ada pada pendidikan sekarang ini. 

Dari berbagai fenomena yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka penulis berkeinginan melakukan 

pengkajian terhadap karya beliau dengan judul ”NILAI-

NILAI KARAKTER DALAM KITAB MITRA SEJATI 

KARYA KH. BISRI MUSTHOFA DAN 

RELEVANSINYA TERHADAP MATERI AKIDAH 

AKHLAK KELAS IX MADRASAH TSANAWIYAH. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Nilai-nilai karakter apa saja yang terkandung dalam 

kitab Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai karakter yang 

terkandung dalam kitab Mitra Sejati karya KH. 
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Bisri Musthofa terhadap materi Akidah Akhlak 

Kelas IX Madrasah Tsanawiyah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang 

terkandung dalam kitab Mitra sejati karya KH. Bisri 

Musthofa. 

2. Mengetahui bagaimana relevansi nilai-nilai karakter 

yang terkandung dalam kitab Mitra Sejati karya 

KH. Bisri Musthofa terhadap materi Akidah Akhlak 

Kelas IX Madrasah Tsanawiyah 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Kajian dalam skripsi ini dapat memberikan 

kontribusi bagi khazanah pendidikan islam. 

Khususnya untuk mengembangkan dan memperkuat 
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nilai-nilai karakter dalam kitab Mitra Sejati karya 

KH. Bisri Musthofa dan relevansinya terhadap 

materi akidah akhlak. 

2. Secara praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih kepada: 

a. Bagi peserta didik: memberikan motivasi agar 

mampu meneladani guru dan mampu mengikuti 

jejaknya menjadi generasi penerus dalam rangka 

memajukan dunia pendidikan. 

b. Bagi pendidik; memberikan pencerahan dan 

solusi sehingga menambah minat guru untuk 

memperbaiki kualitasnya dalam proses 

pendidikan. 

c. Bagi lembaga pendidikan; yaitu dapat digunakan 

sebagai salah satu acuan dalam merumuskan 
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kebijakan yang terkait dengan proses 

pembelajaran. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan teori yang ada atau 

relevan untuk menjelaskan fenomena pada situasi, peneliti 

juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan fokus penelitian, untuk bahan telaah 

pustaka pada penelitian ini, penulis mengangkat judul 

skripsi: 

1. Hanifatul masruroh, STAIN Ponorogo, tahun 2012 

skripsi berjudul nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam kitab “Al-Mihnah Al-Saniyah” 

karya syaikh ‘Abd Al-Wahab Al-Sya’rony dan 

urgensinya di era pendidikan global, dengan 

kesimpulan: 

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Al-

Mihnah Al-Saniyah” karya syaikh ‘Abd Al-Wahab 
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Al-Sya’rony meliputi akhlak kepada tuhan (Allah 

SWT), akhlak terhadap sesame manusia yang 

dikhususkan kepada akhlak terhadap masyarakat dan 

akhlak terhadap diri sendiri. Adapun hasil analisis 

nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut menyatakan 

bahwasannya terdapat kesesuaian antara teori 

tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dengan nilai-

nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

Al-Mihnah Al-Saniyah” karya syaikh ‘Abd Al-

Wahab Al-Sya’rony. 

2. Hendri Nur Susanto, STAIN Ponorogo, tahun 2014 

skripsi berjudul nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam tembang lir-ilir karya sunan kalijogo dan 

relevansinya dengan pendidikan islam, dengan 

kesimpulan: dalam teks sya’ir lir-ilir tersebut 

terdapat beberapa nilai karakter yang bertujuan sama 

seperti pendidikan agama islam yakni sama-sama 
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bertujuan membangun potensi spiritual yang 

berhubungan denganaqidah, potensi psikologis yang 

berhubungan dengan tingkah laku, dan potensi 

social. Dalam hal ini kompetensi pendidik sama-

sama menekankan kompetensi professional, 

kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi menggunakan strategi. Dalam hal ini 

pendidikan terdapat metode pembiasaan, metode 

perumpamaan, metode permainan, dan metode 

keteladanan. 

3. Lailatul khoiriyah, STAIN Ponorogo, tahun 2012 

skripsi yang berjudul konsep pendidikan akhlak 

perspektif syekh Az-Zamuji dalam kitab Ta’limul 

Muta’alim dan syekh Bisri Musthofa dalam kitab 

Mitro Sejati. 

4. Mutho’ khanafi, IAIN Ponorogo tahun 2016 skripsi 

berjudul Analisis Materi Akhlak Dalam Kitab 
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Taysiru Al-Khallaq Fi ‘Ilm Al-Akhlaq Karangan 

Hafiz Hasan Al-Mas’udi Dan Kontribusinya 

Terhadap Pengembangan Materi Aqidah Akhlak 

Madrasah Aliyah Kelas X. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa 

saja materi akhlak dalam kitab Taysiru Kholaq Fi ‘Ilm Al-

Akhlak karangan Hafiz Hasan Al-Mas’udi dan bagaimana 

kontribusinya terhadap pengembangn materi akidah akhlak 

kelas X Madrasah Aliyah. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

sekarang adalah sama-sama mengaitkan dengan materi 

akidah akhlak. Sedangkan perbedaannya penelitian sekarang 

fokus dengan nilai-nilai karakter yang ada di dalam kitab 

Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa.  
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F. Metode penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini,  penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif  dan jenis penelitian 

ini merupakan penelitian library research (penelitian 

pustaka), yang merupakan salah satu metode 

penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat  penelitian 

dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji bahan-

bahan pustaka berupa dokumen, arsip, atau lain 

sebagainya.
8
 

Penulis berusaha mengkaji  “Nilai-Nilai Dalam 

Kitab Mitra Sejati Karya KH. Bisri Musthofa Dan 

Relevansinya Terhadap Materi Akidah Akhlak Kelas 

IX Madrasah Tsanawiyah”. 

                                                           
8
 Apriliya Happy Rizkiana, Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam 

Kitab Izat Al-Nashihin Karangan Musthofa Al-Ghalayani dan Relevansinya 

Dengan Kompetensi Kepribadian Pendidik Dalam Pendidikan Islam, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 9. 
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Adapun jenis penelitian yang digunakan 

peneliti adalah kajian pustaka (Library Research). 

Penelitian ini dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelitian 

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka 

yang relevan.
9
 

Penulis berusaha mengkaji “nilai-nilai karakter 

dalam kitab mitra sejati karya KH. Bisri Musthofa dan 

relevansinya terhadap materi akidah akhlak kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah”. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data adalah segala fakta atau keterangan 

tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan, untuk 

                                                           
9
 Fitri Mahanani Arditia, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam 

Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Azis Dan Relevansinya Dengan 

Materi SKI Mts Kelas VII, (Ponorogo: STAIN, 2016), 40. 
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menyusun suatu informasi. Dengan demikian data 

berbeda dengan informasi.
10

 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan 

dalam kajian ini merupakan sumber data yang 

diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah bahan atau 

rujukan utama dalam mengadakan suatu 

penelitian. Adapun sumber data primer yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

kitab Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa 

(Surabaya, Maktabah Ahmad Nabhan). 

 

 

                                                           
10

 Andita Dessy Wulandari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik Dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Press, 

2012), 61-62. 
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2) Sumber data sekunder 

Data yang diperoleh melalui sumber-

sumber lain yang mendukung penelitian ini. 

Seperti buku pendidikan, jurnal pendidikan, dan 

sumber lainnya yang relevan dengan judul 

penelitian ini, antara lain: 

a) Eko Handoyo dan Tijan, Model Pendidikan 

Karakter Berbasis Konservasi: Pengalaman 

Universitas Negeri Semarang. Semarang: 

Widya Karya, 2010 

b) Said Hamid Hasan, Dkk, Pengembangan 

Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa. 

Jakarta; Badan Penelitian Dan 

Pengembangan , 2010. 

c) Abdullah Muir, Pendidikan Karakter 

Membangun Karakter Anak Sejak Dari 

Rumah, Yogyakarta; Pedagogia, 2010. 
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d) Abdurahman, Dudung.  2003. Pengantar 

Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia 

Kalam Semesta. 

e) Dessy Wulandari,  Andita. 2012.  Penelitian 

Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

Dengan Menggunakan SPSS. Ponorogo: 

STAIN Press. 

f) Nyoman Kutha Ratna, 2014.  Peranan 

Karya Sastra,Seni Dan Budaya Dalam 

Pendidikan Karakte. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

g) Thomas Lickona, 2014. Pendidkan 

karakter: Panduan Lengkap Mendidik 

Siswa Menjadi Pintar Dan Baik. Bandung: 

Nusa Nedia. 

h) Abudin Nata, 2003. Metodologi Studi Islam. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
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i) Hadari Nawawi, 1996.  Penelitian Terapan. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Prees, 

1996. 

j) Ramayulis, 2002. Ilmu Pendidikan Islam. 

Jakarta; Kalam Mulia 

k) Tim Penyusun. 2018. Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi. Ponorogo: IAIN, 

Tarbiyah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka 

(Library Research), maka dalam mengumpulkan data 

menggunakan teknik pengumpulan data literer yaitu 

penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan 

objek pembahasan yang dimaksud.
11

 Data-data yang 

ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dukumpulkan 

atau diolah dengan cara sebagai berikut: 

                                                           
11

 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian 

(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 10. 
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a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap 

semua yang terkumpul terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, keselarasansatu 

dengan yang lainnya, masing-masing dalam 

kelompok data, baik dta primer maupun 

sekunder. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus 

mensistematis data-data yang diperoleh dalam 

kerangka paparan yang sudah ada yaitu tentang 

kitab Mitra Sejati karya KH. Bisri musthofa dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan 

permasalahannya. Adapun permasalahannya 

meliputi nilai-nilai karakter pada pendidikan 

sekarang dengan permasalahan nilai-nilai 

karakter yang terkandung di dalam kitab Mitra 

Sejati.  
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c. Penemuan hasli data, yaitu melakukan analisa 

lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data 

dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan 

analisis isi untuk melaksanakan kajian terhadap 

dalam kitab Mitra Sejati karya KH. Bisri 

Musthofa yaitu tentang nilai-nilai karakter yang 

terkandung dalam kitab Mitra Sejati. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang 

digunakan adalah Content Analysis (analisis isi) yaitu 

sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen 

sebagai sumber data.
12

metode ini digunakan untuk 

menganalisi isi dan berusaha menjelaskan bangunan 

pemikiran tentang masalah yang dibahas dengan 

menggunakan proses berfikir induktif, deduktif dalam 

penarikan kesimpulan. 

                                                           
12

 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1982),133. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan melalui tiga 

fase analisis data. Pertama, fase reduksi data, dalam 

fase ini peneliti memilih dan memilah data yang 

dihasilkan dari pengumpulan data yang diperlukan 

sesuai dengan focus penelitian dan runusan masalah. 

Kedua fase penyajian data, dalam fase ini peneliti 

menyajikan atau memaparkan data yang diperoleh pada 

fase yang pertama sesuai dengan rumusan masalah dan 

sub pokok pembahasan agar dapat dipahami secara 

sistematis. Ketiga fase analisis data, dalam fase ini 

peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang 

telah disajikan secara deskriptif kualitatif. 

Dengan menganalisis isi dari kitab Mitra Sejati 

karya KH. Bisri Musthofa, peneliti dapat menemukan 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sehingga dapat 

mengaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam 

pendidikan karakter. Selanjutnya, penulis mencari 
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relevansiny dengan pendidikan islam. Dengan demikian 

dapat menemukan inti sari judul. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami isi skripsi, berikut ini penulisan paparan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Pertama  pendahuluan, di dalamnya memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, metode 

penelitian, pendekatan penelitian, teknik analisis data, dan 

sistematika pembahasan. 

Kedua landasan teori, yang akan membahas tentang 

pengertian pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan 

karakter, materi akidah akhlak kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah, dan yang berkaitan dengannya. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang akan 

dipergunakan untuk menganalisis data pada bab selanjutnya. 
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Ketiga paparan data, bab ini penulis mengkaji 

biografi KH. Bisri Musthofa, riwayat pendidikan, karya-

karya beliau, kepribadian beliau, latar belakang penulisan 

kitab, deskripsi kitab mitra sejati, dan ringkasan isi kitab 

Mitra Sejati. 

Keempat pembahasan, merupakan analisis data 

yang meliputi analisis nilai-nilai karakter yang terkandung 

dalam kitab Mitra Sejati, dan relevansinya terhadap 

penegembangan materi akidah akhlak kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah. 

Kelima penutup, pada bab ini berisi penutup yang 

merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Yang didalamnya 

berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

pendidkan diartikan sebagai proses perubahan 

sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, 

perbuatan, dan cara mendidik. 

Dari pengertian tersebut, Eko Handoyo 

dan Tijan memberikan pengertian bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar untuk 

memanusiakan manusia. Melalui pendidikan, 

dapat dipersiapkan dengan baik manusia-manusia 

berkarakter untuk menjaga dan melakukan 
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perubahan bagi pembangunan peradaban yang 

lebih baik.
17

 

Disebutkan dalam UU Nomer 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dalam 

Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 

dijelaskan bahwa, “pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatab spiritual keagamaan, 

pengalaman, pengendaliab diri, kepribdian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Pendidikan juga mempunyai pengertian 

sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik 

selalu bertolak dari sejumlah landasan serta 

                                                           
17

 Eko Handoyo dan Tijan, Model Pendidikan Karakter Berbasis 

Konservasi: Pengalaman Universitas Negeri Semarang. (Semarang: Widya 

Karya, 2010), 3.  
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mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu.
18

 Dari 

pengertian tersebut, pendidikan merupakan usaha 

terstruktur dan terencana yang dilaksanakan 

secara sistematis dan sesuai prosedur yang btelah 

direncanakan. 

Menurut John Dewey pendidikan adalah 

proses pembentukan kecakapan-kecakapan 

fundamental secara intelektual dan emosional kea 

rah alam dan sesame manusia karena pendidikan 

merupakan proses pengalaman. Setiap manusia 

menempuh kehidupan baik fisik maupun rohani. 

Karena kehidupan adalah pertumbuhan, maka 

pendidikan merupakan proses yang membantu 

pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia.
19

 

Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan 

adalah seluruh kegiatan belajar yang 

                                                           
18

 Umar Tirtahadja Dan S.L.La Sulo, Pengantar Pendidikan. 

(Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), 34. 
19

 Mansur Muslich, op.cit.,hlm. 67. 
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direncanakan, dengan materi terorganisasi, 

dilaksanakan secara terjadwal dalam system dan 

diberikan evaluasi pada tujuan yang telah 

ditentukan.
20

 

Pendidikan adalah usaha sadar yang 

dilakuakan oleh pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan yang 

berlangsung di sekoalh dan di luar sekolah 

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta 

didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa 

yang akan datang. Jadi pendidikan merupakan alat 

transformasi ilmu pengetahuan yang berbentuk 

pendidikan formal, pendidikan informal, dan 

pendidikan non formal. 

                                                           
20

 Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2007), hlm. 84. 
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Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa 

pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, 

karakter), pikiran (intelek) dan tubuh anak untuk 

memajukan kehidupan anak didik selaras dengan 

dunianya. Dalam pendidikan diberikan tuntunan 

oleh pendidik kepada pertumbuhan anak didik 

untuk memajukan kehidupannya. Maksud 

pendidikan ialah menuntun segala kekuatan 

kodrati anak didik menjadi anggota masyarakat 

yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya.
21

 

b. Pengertian Karakter 

Karakter merupakan tabiat, watak, akhlak 

atau kepribadian yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai bentuk kebajikan yang 

                                                           
21

 Wasty Soemanto Dan Hendyat Soetopo, Dasar Dan Teori 

Pendidikan Dunia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm. 12-15. 
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diyakini dan digunakan sebagai pedoman berfikir, 

bersikap dan bertindak. Kebajikan terdiri atas 

sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti dapat 

amanah, jujur, hormat, dan bertanggung jawab.
22

 

Secara bahasa, karakter berasal dari 

bahasa Yunani, charasein, yang artinya mengukir. 

Jika dibandingkan dengan menulis, menguykir 

akan memberikan bekas yang sulit untuk 

dihilangkan. Hal tersebut jauh lebih baik daripada 

bekas tulisan yang mudah duhapus dan memiliki 

keawetan lebih rendah dari pada hasil dari 

ukiran.
23

 

Menurut Simon Philips, karakter adalah 

kumpulan tat nilai yang menuju pada suatu 

                                                           
22

 Said Hamid Hasan, Dkk, Pengembangan Pendidikan Budaya 

Dan Karakter Bangsa. (Jakarta; Badan Penelitian Dan Pengembangan , 

2010), Hlm, 4. 
23

 Abdullah Muir, Pendidikan Karakter Membangun Karakter 

Anak Sejak Dari Rumah, (Yogyakarta; Pedagogia, 2010), Hlm, 2. 
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system yang melandasi suatu pemikiran, sikap, 

dan perilaku yang ditampilkan.
24

 

Pengertian karakter sendiri menurut 

Poerwadarminta dalam Abdul Majid diartikan 

sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain. Nama dari jumlah seluruh cirri 

pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, 

kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, 

kecenderungan, potensi, nilai-nilai dan pola-pola 

pemikiran.
25

 

Imam Ghazali menganggap bahwa 

karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu 

spontanitas manusia dalam bersikap, atau 

perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia 

                                                           
24

 Fathul Muin, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik Dan 

Praktik, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2010), Hlm, 160. 
25

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm, 11.  
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sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan 

lagi. 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir 

dan berperilaku yang khas setiap individu untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh 

karena itu, karakter yang kuat adalah sandangan 

fundamental yang memberikan kemampuan 

kepada populasi manusia untuk hidup bersama 

dalam kedamaian serta membentuk dunia yang 

dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan.
26

 

c. Pengertian Pendidikan Karakter  

Menurut Fakry Gaffar pendidikan karakter 

adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai 

kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam 

                                                           
26

 Muchlas Samani Dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan 

Dan Karakter, (Bandung; PT. Rosdakarya, 2010), Hlm, 41. 
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kepribadian seseorang sehingga menjadi satu 

dalam perilaku orang itu.
27

 

Secara pengertian sederhana, pendidikan 

karakter adalah hal positif apa saja yang 

dilakukan guru dan berpengaruh pada karakter 

siswa yang diajarkannya. Pendidikan karakter 

adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari 

seseorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai 

kepada siswanya.
28

 

Dengan demikian, pendidikan karakter 

adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan, 

dan tindakanuntuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                           
27

 Dharma Kusuma, Dkk., Pendidikan Karakter Kajian Teori Dan 

Praktik Di Sekolah, (Bandung; ; PT. Rosdakarya, 2010), Hlm, 5. 
28

 Muchlas Samani Dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan 

Dan Karakter, hlm, 43. 
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diri sendiri, sesame, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil.
29

 Dalam pendidikan karakter di sekolah, 

semua komponen (pemangku pendidikan) harus 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, penanganan atau 

pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan -sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana,pembiayaan, dan 

etos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter 

a. Pengertian nilai 

Secara bahasa, nilai berarti adab, etika, 

kultur, norma, pandangan hidup atau sila. 

Sedangkan menurut kamus besar bahsa Indonesia, 

                                                           
29

 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2011), Hlm. 84. 
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nilai merupakan konsep abstrak mengenai 

masalah dasar yang sangat penting dan bernilai 

dalam kehidupan manusia.
30

 

Sedangkan menurut etimologi, nilai 

(value) dalam bahasa inggris dan (valere) dalam 

bahasa latin berarti berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, kuat. Nilai adalah kadar, banyak 

sedikit isi, atau kualitas. Nilai adalah suatu pola 

normative yang menentuykan tingkah laku yang 

dinginkan oleh suatu sistem yang berkaitan 

dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan 

fungsi bagian-bagiannya. Selain itu, makna yang 

tergantung dalam nilai itu ialah kualitas suatu hal 

yang menjadikan hal itu dapat disukai, dinginkan, 

berguna atau dapat menjadi objek. Nilai 

                                                           
30

 Eko Endarmoko, Thesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta; 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hlm. 429. 
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merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan 

menjadi tujuan yang hendak dicapai.
31

 

Menurut Brubacher, nilai dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 

1) Nilai instrumental 

Nilai instrumental adalah nilai yang 

dianggap baik jika nilai tersebut bernilai 

untuk sesuatu yang lain. Nilai itu terletak 

pada konsekuensi-konsekuensi 

pelaksanaanya dalam mencapai nilai yang 

lain. 

2) Nilai instrintik 

Nilai dianggap baik jika nilai tersebut 

memang bernilai dari dalam dirinya sendiri. 

Nilai di sini tumbuh dari dalam dirinya 

sendiri. 

                                                           
31

 Jajaludin Dan Ali Ahmad Zen, Kamus Ilmi Jiwa Dan 

Pendidikan, Cet IV. (Surabaya; Putra Al-Ma’arif, 1994), Hlm. 124. 
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Nilai dalam islam berasal dari dua sumber 

yang menjadi pegangan hidup orang-orang 

muslim, yaitu bersumber dari aqli dan bersumber 

dari naqli. Nilai yang bersumber aqli adalah nilai 

yang dihasilkan dari akal fikiran atau filsafat. 

Sedangkan nilai yang bersumber dari naqli adalah 

nilai yang berasal dari ayat-ayat Tuhan atau Al-

Qur’an. 

Sehingga nilai dapat diartikan sebagai 

seperangkat moralitas yang paling abstrak dan 

seperangkap keyakinan atau perasaan yang 

diyakini sebagai suatu idealitas dan memberikan 

corak khusus pada pola pemikiran, perasaan, dan 

perilaku. Misalnya nilai ketuhanan, nilai 

kemanusiaan, nilai keadilan, nilai moral, baik itu 

kebaikan maupun kejelekan. 
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b. Nilai-nilai pendidikan karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter di Indonesia berasal dari 

empat sumber, yaitu: agama, pancasila, budaya, 

dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas). Dari empat sumber 

tersebut, teridentifikasi 18 nilai dalam pendidikan 

karakter yaitu:
32

 

1) Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksankan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

                                                           
32

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan 

Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan. (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2012), hlm. 74-76 
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2) Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan kepada 

upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan. 

3) Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tinadakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya sendiri. 

4) Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai 

ketentuan dan faham. 

5) Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 
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6) Kreatif, yaitu berfikir dan melakukan sesuatu 

untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak 

mudah tergantung kepada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokrasi, yaitu cara berfikir, bersikap dan 

bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

10) Semangat kebangsaan, yaitu cara berfikir, 

bertindak dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan pribadi dan kelompoknya. 
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11) Cinta tanah air, yaitu cara berfikir, bersikap 

dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian dan penghargaanyang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, social, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12) Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan 

yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan 

orang lain. 

13) Bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan 

yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. 

14) Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan 

tindakan yang menyebabkan orang lain senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 
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15) Gemar membaca, yaitui kebiasaan 

menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikanbagi 

dirinya. 

16) Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam disekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

mmperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

17) Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang 

selalu ingin member bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dilakukan 

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

dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, 

norma-norma sosial, peraturan/hukum, etika 

akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah 

teridentifikasi butir-butir nilai yang 

dikelompokkan menjadi lima nilai utama, yaitu:
33

 

1) Nilai Karakter Dalam Hubungannnya Dengan 

Tuhan 

Nilai religius merupakan nilai yang 

memiliki makna bahwa setiap pikiran, 

perkataan, dan tindakan seseorang diupayakan 

selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan 

dan ajaran agama. 

2) Nilai Karakter Dalam Hubungannya Dengan 

Diri Sendiri 
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 Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 

Karakter Di Sekolah, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 36-41. 
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a. Jujur 

Jujur atau kejujuran merupakan 

perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan diri menjadi sosok yang selalu 

dapat dipercaya. Hali ini diwujudkan 

dalam perkataan ataupun tindakan, baik 

terhadap diri sendiri maupun pada pihak 

lain. 

b. Bertanggung Jawab 

Bertanggung jawab merupakan 

sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan, negara, dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 
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c. Bergaya Hidup Sehat 

Segala upaya untuk menerapkan 

kebiasaan yang baik dalam menciptakan 

hidup yang sehat dan menghindarkan 

kebiasaan buruk yang dapat mengganggu 

kesehatan. 

d. Disiplin  

Disiplin merupakan tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan petuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja Keras 

Kerja keras merupakan perilaku 

yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan guna menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan dengan sebaik-bainya. 
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f. Percaya Diri 

Percaya diri merupakan sikap 

yakin akan kemampuan diri sendiri 

terhadap pemenuhan tercapainya setiap 

keinginan dan harapannya. 

g. Berjiwa Wirausaha 

Sikap dan perilaku mandiri dan 

pandai atau berbakat mengenali produk 

baru, menentukan cara produksi baru, 

menyusun operasi untuk pengadaan 

produk baru, memasarkan, serta mengatur 

pemodalan operasinya. 

h. Berpikir Logis, Kritis, Kreatif, Dan 

Inovatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu 

secara nyata atau logika untuk 
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menghasilkan cara atau hasil baru dan 

mutakhir dari sesuatu yang telah dimiliki. 

i. Mandiri 

Mandiri merupakan suatu sikap dan 

perilaku yang tidak mudah bergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas, tindakan, dan pekerjaannya. 

j. Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu merupakan sebuah 

gambaran perasaan yang diwujudkan 

dalam sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat, dirasakan, dan didengar. 

k. Cinta Ilmu 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 
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dan penghargaan yang tinggi terhadap 

pengetahua. 

3) Nilai Karakter Dalam Hubungannya Dengan 

Sesama 

a. Sadar Hak Dan Kewajiban Diri Dan Orang 

Lain 

Sikap tahu, mengerti, dan 

melaksanakan sesuatu yang menjadi hak 

diri sendiri dan orang lain, serta tugas atau 

kewajiban diri sendiri dan orang lain. 

b. Patuh Pada Aturan-Aturan Sosial 

Sikap menuruti dan taat terhadap 

aturan-aturan berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentingan umum. 
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c. Menghargai Karya Dan Prestasi Orang 

Lain 

Menghargai karya dan prestasi 

orang lain merupakan sikap dan tindakan 

yang mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain, serta mendorong 

diri untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna untuk masyarakat. 

d. Santun 

Santun merupakan sifat dan sikap 

yang halus dan baik dari sudut pandang 

tata bahasa maupun tata perilakunya 

terhadap orang lain. 

e. Demokrasi 

Demokrasi dapat dikatakan dan 

dimaknai sebagai cara berpikir, bersikap, 

dan bertindak yang menilai bahwa hak dan 
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kewajiban diri sendiri  dan orang lain 

adalah sama. 

4) Nilai Karakter Dalam Hubungannya Dengan 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam disekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi dan selalu member bantuan bagi orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

5) Nilai karakter dalam hubungannya dengan 

kebangsaan 

a. Nasionalis 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan yang tinggi terhadap 
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bahasa, lingkungan fisik, social, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsanya. 

b. Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan respek/hormat 

terhadap berbagai macam hal baik yang 

berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, 

dan agama. 

B. Relevansi  

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. 

Relevan adalah bersangkut paut, berguna secara langsung. 

Relevansi berarti kaitan, hubungan. Menurut Froelich, 

relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen 

yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan 

kebutuhan akan informasi. Dokumen dinilai relevan bila 

dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau 

berhubungan dengan subjek yang diteliti. Pada berbagai 

tulisan mengenai topik merupakan faktor utama dalam 
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penilaian kesesuaian dokumen. Joan M. Reitz dalam buku 

Dictionary for Library and Information Science (2004: 

606) mengemukakan bahwa “relevance the extent to 

which information retrieved in a search of a library 

collection or other resource, such as an online catalog or 

bibliographic database, is judged by to user to be 

applicable to (about) the subject of the query. Pendapat ini 

menyatakan bahwa relevansi merupakan kesesuaian 

permintaan informasi pada perpustakaan atau sumber 

lainnya seperti katalog online dan database bibliografi, 

dimana informasi yang diberikan sesuai dengan subjek 

pada query dan relevan dengan kebutuhan pengguna.
34

 

Dapat diketahui bahwa relevansi bahan pustaka 

adalah suatu transaksi temu balik dianggap sukses jika 

dokumen yang diperoleh relevan dengan kebutuhan 

                                                           
34

 Galih Prasetyo,“Relevansi Kompetensi Siswa Smk Bidang 

Keahlian Teknik Pemesinan Dengan Kompetensi Yang Dicapai Di  Dunia 

Usaha  Dan Industri (Dudi),”Sripsi (Semarang: UNIVERSITAS NEGERI 

Semarang, 2016), hlm. 6. 
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pengguna yang memintanya karena relevansi dapat 

dijadikan kriteria keberhasilan suatu ukuran keefektifitasan 

antara sumber informasi dengan penerima informasi atau 

relevansi bahan pustaka merupakan suatu tolok ukur bagi 

pencari informasi untuk mengetahui apakah ada 

kesesuaian antara bahan pustaka dengan informasi yang 

dibutuhkan pengguna.
35

 

C. Macam-Macam Materi Dalam Pendidikan 

Macam-macam materi dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Fakta, adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan 

kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa 

sejarah, lambing, nama tempat, nama orang, nama 

bagian atau komponen, dan sebagainya. 
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Abdul Ghaffar,” Relevansi Ketersediaan Koleksi Perpustakaan 

Dengan Kebutuhan Informasi Pemustaka Pada Badan Perpustakaan Dan 
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN Makassar, 2017), hlm. 11-
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2. Konsep, adalah segala yang berwujud pengertian-

pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil 

pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, 

hakikat, inti/isi, dan sebagainya. 

3. Prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau 

berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan 

kronologi suatu sistem. 

4. Sikap atau nilai, merupakan hasil belajar hasil sikap, 

misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-

menolong, semangat dan minat belajar, dan bekerja, dan 

sebagainya.
36

 

D. Pembahasan Materi Akidah Akhlak Kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah 

1. Semester Ganjil 

a. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 
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 http://tugassekolahdankuliah.blogspot.com/2013/06/macam-

jenis-materi-pendidikan-pembelajaran.html?m=1, diakses 04 November 

2019. 
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1) 1.1 Meyakini akan adanya hari akhir 

2) 1.2 Meyakini macam-macam alam gaib yang 

berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, 

yaumul ba‘as, yaumul hisab, yaumul 

mizan,yaumul jaza’)  

3) 1.3 Menghayati nilai  berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif dalam fenomena 

kehidupan 

4) 1.4 Menghayati adab islami kepada kepada 

tetangga 

5) 1.5 Menghayati  kisah sahabat Umar bin 

Khattab r.a. 

b. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab,     peduli (gotong royong, 

kerja sama, toleran, damai) santun, responsif  dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sesbagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
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berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai  

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

1) 2.1 Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

keimanan terhadap hari akhir 

2) 2.2 Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

keimanan terhadap alam gaib yang berhubungan 

dengan hari akhir (‘alam barzah, yaumul ba‘as, 

yaumul hisab, yaumul mizan,yaumul jaza’) 

3) 2.3 Membiasakan perilaku berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-

hari 

4) 2.4 Terbiasa menerapkan adab islami kepada 

tetangga 

5) 2.5 Meneladani sifat-sifat utama sahabat Umar 

bin Khattab r.a. 
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c. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, procedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, tekhnologi, seni, budaya dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan   kejadian serta  

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang  spesifik  sesuai  dengan  bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

1) 3.1 Memahami pengertian beriman kepada hari 

akhir, dalil/buktinya serta tanda dan peristiwa 

yang berhubungan dengan hari Akhir tersebut 

2) 3.2 Memahami macam-macam alam gaib yang 

berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, 

yaumul ba‘as, yaumul hisab, yaumul 

mizan,yaumul jaza’) 
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3) 3.3 Memahami pengertian, contoh, dan dampak  

berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif 

dalam fenomena kehidupan 

4) 3.4 Memahami adab islami kepada kepada 

tetangga 

5) 3.5 Menganalisis kisah sahabat Umar bin 

Khattab r.a. 

d. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya  di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 

1) 4.1 Menyajikan data dari berbagai sumber 

tentang fakta dan fenomena hari akhir dan alam 

ghaib lain yang berhubungan dengan hari akhir 
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2) 4.2 Menyajikan contoh perilaku berilmu, kerja 

keras, kreatif, dan produktif 

3) 4.3 Menyajikan kisah-kisah dari fenomena 

kehidupan tentang dampak positif dari berilmu, 

kerja keras, kreatif, dan produktif 

4) 4.4 Mensimulasikan adab islami kepada 

tetangga 

5) 4.5 Menceritakan kisah keteladanan sahabat 

Umar bin Khattab r.a. 

2. Semester Genap 

a. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 

1) 1.1 Meyakini macam-macam takdir yang 

berhubungan dengan qadla’ dan qadar Allah 

SWT. 
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2) 1.2 Menghayati adab pergaulan remaja yang 

islami 

3) 1.3 Menghayati adab terhadap lingkungan, yaitu 

kepada binatang dan tumbuhan, di tempat 

umum, dan di jalan 

4) 1.4 Menghayati kisah keteladanan sahabat 

Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib r.a. 

b. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab,     peduli (gotongroyong, 

kerjasama, toleran, damai) santun, responsif  dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sesbagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai  cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

1) 2.1 Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

keimanan kepada qadla’ dan qadar Allah 
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2) 2.2 Menampilkan perilaku akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari 

3) 2.3 Terbiasa beradab islami terhadap 

lingkungan, yaitu kepada binatang dan 

tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan 

4) 2.4 Meneladani sifat-sifat utama sahabat Usman 

bin Affan, dan Ali bin Abi Talibr.a. 

c. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, procedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, tekhnologi, seni, budaya dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan   kejadian serta  

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang  spesifik  sesuai  dengan  bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 
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1) 3.1 Menunjukkan bukti/dalil kebenaran akan 

adanya qadla’ dan qadar dan ciri-ciri perilaku 

orang yang beriman kepadanya 

2) 3.2 Memahami pentingnya akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja dan dampak negatif pergaulan 

remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam 

3) 3.3 Memahami adab terhadap lingkungan, yaitu 

kepada binatang dan tumbuhan di tempat umum, 

dan di jalan 

4) 3.4 Menganalisis kisah keteladanan sahabat 

Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib r.a. 

e. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya  di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 
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1) 4.1 Menyajikan kisah-kisah dari berbagai 

sumber dalam fenomena kehidupan tentang 

qadla’ dan qadar 

2) 4.2 Mensimulasikan contoh perilaku terpujidan 

dampak negatif perilaku tercela dalam pergaulan 

remaja 

3) 4.3 Mensimulasikan adab terhadap lingkungan, 

yaitu kepada binatang dan tumbuhan di tempat 

umum dan di jalan 

4) 4.4 Menceritakan kisah keteladaan Usman bin 

Affan, dan Ali bin Abi Talib r.a.
37
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BAB III 

PAPARAN DATA 

A. Profil Pengarang 

1. Biografi KH. Bisri Musthofa 

KH. Bisri Musthofa adalah figur kyai yang alim 

dan kharismatik. Pendiri pondok pesantren Roudlatul 

Thalibin Rembang Jawa Tengah ini, dilahirkan di 

kampong Sawahan, Gang Palem, Rembang, Jawa Tengah 

pada tahun 1915. Semula, oleh kedua orang tuanya, H. 

Zaenal Musthofa dan Khotijah, ia diberi nama Mashadi, 

ketiga saudaranya yang lain adalah, Salamah (Aminah), 

Misbach, dan Ma’sum. Ia mengganti nama dengan Bisri. 

Selanjutnya ia dikenal dengan nama Bisri Musthofa yang 

dinisbatkan kepada ayahnya. 

Selain itu pasangan ini juga mempunyai anak-anak 

tiri dari suami atau istri sebelumnya. Sebelum H. Zaenal 
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Musthofa menikah dengan Khotijah, ia telah menikah 

dengan Dakilah dan mempunyai dua orang anak, yaitu H. 

Zuhdi dan H. Maskanah. Sedangkan khotijah juga 

sebelumnya telah menikah dengan Dalimin, dan juga 

mempunyai dua orang anak, yaitu Achmad dan Tasmin.
37

 

Pada tahun 1923 M, Mashadi diajak ayahanda 

sekeluarga untuk menunaikan ibadah haji. Saat 

menunaikan ibadah haji, ayahanda sering sakit-sakitan 

sampai ditandu. Setelah selesai haji, ketika mau kembali 

ke Indonesia, saat sirine kapal dibunyikan sebagai tanda 

keberangkatan kapal wafatlah ayahanda Bisri Musthofa 

dalam usia 60 tahun.
38

 

2.  Masa Pendidikan KH. Bisri Msthofa 

H. Zuhdi atau yang biasa dikenal kakak tiri Bisri 

Musthofa, mendaftarkan Bisri ke sekolah HIS (Hollands 
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Inlands School) di Rembang. Pada waktu itu Rembang 

terdapat tiga macam jenis sekoalh, yaitu: 

1. Eropese School; dimana muridnya terdiri dari anak-

anak priyayi tinggi, seperti anak-anak bupati, dll. 

2. HIS (Hollands Inlands School), dimana muridnya 

terdiri dari anak-anak pegawai negeri yang 

penghasilannya tetap. Uang sekolahnya sekitar Rp 3 

sampai Rp 7. 

3. Sekolah jawa (sekolah ongko 2); dimana muridnya 

terdiri dari anak-anak kampong, anak pedagang, anak 

tukang. Uang sekolahnya sekitar Rp 0,1 sampai Rp 

1,25. 

Bisri diterima di HIS, sebab ia diakui sebagi 

keluarga Raden Sudjono, mantan guru HIS yang bertempat 

tinggal di sawahan juga dan menjadi tetangga Bisri. 

Mendengar Bisri akan diterima di HIS, KH. Cholil 

langsung menyuruhnya untuk pindah ke sekolah ongko 2 
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karena kebenciannya kepada Belanda yang memang HIS 

itu adalah sekolah milik Belanda. 

Setelah lulus dari sekolah ongko 2, Bisri ke 

kasingan untuk mondok di KH. Cholil. Disana ia 

menekuni ilmu agama, seperti alfiyah, fathul mu’in, dll. Di 

usianya yang kedua puluh, Bisri Musthofa dinikahkan oleh 

gurunya yang bernama KH. Cholil dari Kasingan (tetangga 

desa Pesawahan) dengan seorang gadis bernama Marfu’ah 

(saat itu usianya 10 tahun), yang tidak lain adalah putri 

Kyai Cholil sendiri. Dari perkawinannya inilah, KH. Bisri 

Musthofa dianugerahi delapan anak, yaitu Cholil, 

Musthofa, Adieb, Faridah, Najihah, Labib, Nihayah, dan 

Atikah. Cholil (KH. Cholil Bisri). 

Setahun setelah dinikahkan oleh kyai Cholil 

dengan putrinya yang bernama Marfu’ah itu, KH. Bisri 

Musthofa berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan 

ibadah haji bersama-sama dengan beberapa anggota 
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keluarga dari Rembang. Namun, seusai haji, KH. Bisri 

Musthofa tidak pulang ke tanah air, melainkan memilih 

bermukim di Mekah dengan tujuan menuntut ilmu disana. 

Di Mekah pendidikan yang dijalani KH. Bisri 

Musthofa bersifat non-formal. Beliau dari satu guru ke 

guru yang lain secara langsung dab privat. Diantara guru-

guru beliau terdapat ulama-ulama asal Indonesia yang 

telah lama mukim di Mekah. Secara keseluruhan, guru-

guru beliau di Mekah adalah, (1) Syeikh Baqir, asal 

Yogyakarta. Kepada beliau, KH. Bisri Musthofa belajar 

kitab Lubbil Ushul, ‘Umdatul Abror, Tafsir Al-Kasysyaf; 

(2) Syeikh Umar Hamdan Al-Maghriby. Kepada beliau, 

KH. Bisri Musthofa belajar kitab hadits Shahih Bukhari 

dan Muslim; (3) Syeikh Al-Maliki. Kepada beliau, KH. 

Bisri Musthofa belajar Kitab Al-Asybah Wa Al-Nadha’ir 

dan Al-Aqwaal Al-Sunnan Al-Sittah; (4) Sayid Amin. 

Kepada beliau, KH. Bisri Musthofa belajar kitab Ibnu Aqil; 
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(5) Syeikh Hassan Massath. Kepada beliau, KH. Bisri 

Musthofa belajar kitab Minhaj Dzawin Nadhar; (6) Sayid 

Alwi. Kepada beliau, KH. Bisri Musthofa belajar Tafsirr 

Al-Qur’an Jalalain; (7) KH. Abdullah Muhaimin. Kepada 

beliau KH. Bisri Musthofa belajar kitab Jam’ul Jawami’. 

Dua tahun lebih KH.Bisri Musthofa menuntut ilmu 

di Mekah. KH. Bisri Musthofa pulang ke Kasingan 

tepatnya pada tahun 1938 atas permintaan mertuanya. 

Setahun kemudian, tepatnya tanggal 2 rabiul sani 1358 H, 

mertuanya kyai Cholil meninggal dunia. Sejak itulah KH. 

Bisri Musthofa menggantikan posisi guru dan mertuanya 

sebagai pemimpin pesantren.
39

 Dan Musthofa (KH. 

Musthofa Bisri) merupakan putra KH. Bisri Musthofa 

yang saat ini paling dikenal masyarakat sebagai penerus 

kepemimpinan pesantren yang dimilikinya. KH. Bisri 

Musthofa wafat pada tanggal 16 februari 1977. 

                                                           
39

 Achmad Zainal Huda, Op.Cit., Hlm 20. 
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3. Karya-Karya KH. Bisri Musthofa 

Jumlah tulisan-tulisan beliau yang ditinggalkan 

mencapai lebih kurang 176 buah judul, meliputi: tafsir, 

hadits, aqidah, fikih, sejarah nabi, balaghah, nahwu, 

shorof, kisah-kisah, syi’iran, di’a, tuntunan modin, naskah 

sandiwara, khutbah-khutbah, dan lain-lain.
40

 Karya-karya 

tersebut dicetak oleh beberapa perusahaan percetakan yang 

biasa mencetak buku-buku pelajaransantri atau kitab 

kuning, di antaranya percetakan Salim Nabhan Surabaya, 

Progresif Surabaya, Toha Putera Semarang, Raja Murah 

Pekalongan, Al-Ma’arif Bandung dan yang terbanyak 

dicetak oleh percetakan Menara Kudus. Karyanya yang 

paling monumental adalah Tafsir Al-Ibriz (3 jilid), di 

samping kitab Sulamul Afham (4 jilid). 

                                                           
40

 Ibid., hlm. 72. 
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Karya-karya KH. Bisri Musthofa jika 

diklarifikasikan berdasarkan bidang keilmuan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bidang Tafsir 

Karangannya yang paling terkenal adalah 

Tafsir Al-Ibriz, selain itu KH. Bisri Musthofa juga 

menyusun kitab Tafsir Surat Yasin. Tafsir ini bersifat 

sangat singkat dapat digunakan para santri serta para 

da’i pedesaan. Termasuk karya beliau dalam bidang 

tafsir ini adalah kitab Al-Iksir yang berarti “Pengantar 

Ilmu Tafsir” ditulis sengaja untuk para santri yang 

sedang mempelajari ilmu tafsir. 

2. Hadits 

a. Sulamul Afham, terdiri atas 4 jilid, berupa terjamah 

dan penjelasan. Di dalamnya memuat hadots-hadits 

syara’. 
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b. Al-Azwad Al-Musthifawiyah, berisi tafsiran hadits 

Arba’in An-Nawawi. 

c. Al-Mandhomatul Baiquny, yang berisi ilmu 

musthalah al-hadits yang berbentuk nadhom. 

3. Akidah 

a. Rawihatul aqwam 

b. Durarul bayan 

Keduanya merupakan karya terjemahan kitab 

tauhid/akidah yang dipelajari oleh para santri pada 

tingakt dasar dan berisi aliran Ahlussunnah Wal 

Jama’ah di bidang akidah ini terutama dijuluki untuk 

pendidikan tauhid bagi orang yang sedang belajar pada 

tingkat pemula. 

4. Syari’ah 

a. Sulamul Afham Li Ma’rifati Al-Adillati Ahkam Fi 

Bulughil Maram. 
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b. Qowa’id Bahiyah, tuntunan sholat dan manasik 

haji. 

c. Islam dan shalat. 

5. Akhlak/Tasawuf 

a. Washoya Al-Abaa’ Lil Abna 

b. Syi’ir Ngudi Susilo 

c. Mitra Sejati 

d. Qoshidah Al-Ta’liqatul Mufidah. 

6. Ilmu Bahasa Arab 

a. Jurumiyah 

b. Nadhom Imrithi 

c. Alfiyah Ibnu Malik 

d. Nadhom Al-Ma’sud 

e. Syarah Jauhar Maknun 

7. Ilmu Mantiq/Logika 

Tarjamah Sullamul Munawwaraq, memuat 

dasar-dasar berfikir yang sekarang lebih dikenal 
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dengan ilmu mantiq atau logika. Isinya sangat 

sederhana tetapi sangat jelas dan praktis. Mudah 

dipahami, banyak contoh-contoh yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Sejarah 

a. An-Nibrasy 

b. Tarikhul Anbiya 

c. Tarikhul Awliya 

9. Bidang-Bidang Lain 

Buku tuntunan bagi para modin berjudul 

Imamuddien, bukunya Tiryaqul Aghyar merupakan 

terjemah dari Qoshidah Burdatul Mikhtar. Kitab 

kumpulan do’a yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari berjudul Al-Haqibah (2 jilid). Buku 

kumpulan khutbah Al-Idhamatul Jumu’iyyah (6 jilid), 

islam dan keluarga berencana, buku cerita humor 
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Kasykul (3 jilid), Syi’ir-Syi’ir, Naskah Sandiwara, 

metode berpidato, dan lain-lain. 

4. Kepribadian KH. Bisri Musthofa 

Menurut pandangan orang-orang yang dekat denga 

beliau, secara cermat mereka mengamati tingkah laku dan 

sikap KH. Bisri Musthofa, baik sewaktu beliau sendirian 

maupun bersama banyak orang, diamtaranya adalah:
41

 

1.  Memiliki kasih sayang yang besar kepada sesama, 

terutama kepada santri. Seperti doanya ketika sedang 

berdakwah jauh diluar kota yang kadang jaraknya 

ratusan kilo, beliau berdoa untuk para santri dan 

putranya: “yaa Allah, apabila amal ibadah dakwah ini 

Tuan terima, sudilah Tuan menganugerahkan imbalan 

berupa futuh (terbukanya pintu ilmu dan terungkapnya 

tabit kebodohan) bagi para santri dan anak-anak saya.” 

                                                           
41

 Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. 

Bisri Musthofa, hlm. 74. 
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Setelah pengajian ia berusaha untuk selalu pulang 

malam, untuk mengajar para santrinya, 

2. Memiliki ambisi yang besar dalam meraih kesuksesan, 

ulet dan kratif dalam usaha. 

3. Suka bergaul denganm orang-orang kecil atau rakyat 

bawah. KH. Bisri Musthofa sering dijuluki sebagai 

pemimpin yang dekat dengan rakyat, tokoh yang 

populis. 

4. Sangat menghormati guru dan kyai yang telah 

memberikan ilmu dan mengajari banyak hal. Setiap ia 

mengajar, tidak lupa ia selalu berdoa kepada guru. 

5. Memiliki pendirian yang teguh dan semboyan 

beliau,”seorang mukmin yang kuat, lebih baik dari 

seorang mukmin yang lemah”. Seperti yang 

ditunjukkan pada masa orde baru. Presiden Soeharto 

berjanji akan menjadikannya menteri dan 

membangunkan pondok pesantren di Rembang jika 
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beliau bersedia ikut golkar. Akan tetapi siakp KH. Bisri 

Musthofa tetap teguh menolak tawaran tersebut. 

6. Menghormati cendekiawan, tanpa memandang orang, 

golongan, da nasal muasalnya. 

Dalam kesehariannya KH. Bisri Musthofa 

merupakan sosok yang sederhana akan tetapi selalu 

berpakaian rapi. Beliau selalu memerintahkan santrinya 

untuk berpakaian rapi dan sesuai dengan situasi dan tempat 

dimana seseorang berada. Dari segi pemikiran, banyak 

kalangan menilai beliau itu bersifat moderat. Artinya, 

sikap yang diambil lebih menggunakan pendekatan ushul 

fikih yang mengedepankan kemaslahatan dan kebaikan 

umat islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 

Kepribadian yang dimiliki KH. Bisri Musthofa, 

sesuai dengan konsep pendidikan karakter yang selama ini 

berusaha direalisasikan oleh pendidikan di Indonesia, yaitu 

karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif dan lain-
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lain.
42

 Ajaran beliau yang ditulis dalam kitab Ngudi Susilo 

juga sesuai dengan karakter beliau. Artinya, apa yang 

beliau katakana dalam kitab tersebut, beliau juga 

melakukannya (memiliki karakter tersebut), tidak semata-

mata berbicara. Seperti dalam petikan kitab Mitra Sejati 

berikut:
43

 

لنع وادون عنتي عرتي 

 اكاماني

ايبو بفاء واجب موالع 

 ماراع فوتراني

Ibu bapak  wajib mulang marang puterine, lanang 

wadhon nganti ngerti agamane 

ibu dan bapak wajib mengajarkan pada puteranya, laki-

laki, perempuan sampai mengetahui agamanya 

 

                                                           
42

  
43

 Bisri Musthofa, Syi’ir Mitra Sejati, (Surabaya; Maktabah Ahmad 

Bin Sa’ad Nabahan Wa Waladaihi). Hlm.8 
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اكامانينعيع اجا اللي علم  علم عموم اوكا فرايوكا  

 عرتيني

Ilmu umum, ugo prayogo ngertine, nanging ojo lali 

ilmu agmane 

Ilmu umum baik untuk dimengerti, tetapi jangan 

melupakan ilmu agamanya 

5. Wafat KH. Bisri Musthofa 

KH. Bisri Musthofa wafat pada hari rabu 

tanggal 17 februari 1977 (27 safar 1397 H), menjelang 

‘ashar di rumah sakit umum Dr. Karyadi Semarang 

karena serangan jantung, tekanan darah tinggi dan 

gangguan pada paru-paru. Seminggu sebelumnya, pada 

tanggal 2 februari 1977, KH. Bisri Musthofa masih 

menghadiri pengajian di Kragan Rembang. Tiga hari 

kemudian pada tanggal 5 februari 1977, beliau berada 

di Gedung Olahraga Semarang Jawa Tengah untuk 
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berpidato dalam rangka Harlah PPP (Partai Persatuan 

Pembangunan). Sehari kemudian KH. Bisri Musthofa 

pergi ke Jakarta mengurus keberangkatan putranya 

yaitu M. Adib Bisri ke Arab Saudi yang akan 

melajutkan studi ke Riyadh. Selain itu beliau juga 

menyelesaikan beberapa urusan dengan Majelis Syuro 

PPP. Sepulangnya dari Jakarta, pada tanggal 10 

februari beliau langsung ke Purwodadi, Grobogan, 

dalam kondisi sakit, beliau tetap memaksakan diri 

untuk mengajar di pesantren. Sesudah mengajar santri-

santrinya, yaitu pada tanggal 11 februari KH. Bisri 

Musthofa pergi ke Jombang untuk suatu urusan dengan 

Rais ‘Am PBNU KH. M. Bisri Syamsuri. 

Tidak ada tanfa-tanda bahwa KH. Bisri 

Musthofa akan wafat. Tapi beberapa orang yang dekat 

dengan beliau mengatakan bahwa dibanyak 

kesempatan pidato dakwahnya pada hari-hari terakhir 
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beliau banyak mengulas soal ukhrowi lebih dari 

biasanya. Sepulang dari Jombang, beliau benar-benar 

jatuh sakit. KH. Bisri Musthofa memrintahkan 

putranya untuk memanggil dokter. Tekanan darah yang 

tinggi dan keletihan menimbulkan komplikasi. 

Akhirnya pada tanggal 14 februari 1977 beliau 

harus diopname di rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. 

Tetapi keadaan sudah terlambat, komplikasinya 

demikian berat sehingga detak jantung dan paru-paru 

sudah tidak normal. Dalam keadaan sakit itu KH. Bisri 

Musthofa diketahui tidak pernah absen melaksanakan 

sholat fardhu walaupun dalam keadaan lemah sekali. 

Meski sudah bekerja keras, kesanggupan dokter 

sudah maksimal. Tetapi Allah Swt berkehendak lain, 

pada hari rabu pahing tanggal 17 februaru 1977 

menjelang ‘ashar KH. Bisri Musthofa kembali ke sang 

maha pencipta. Beliau wafat dengan tenang, dengan 
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senyum dan wajah kemerahan tanda seseorang yang 

meninggal dengan husnul khotimah. Selepas isya’ 

jenazah dibawa ke Rembang diantar oleh Gubernur 

Jawa Tengah Supardjo serta tokoh-tokoh Jawa Tengah 

lainnya. Sepanjang jalan Semarang-Jombang, rakyat 

berderet disepanjang jalan untuk memberikan 

prnghormatan terakhir. 

Pada saat pemakaman KH. Bisri Musthofa, 

sebagian masyarakat Rembang khususnya dan Jawa 

Tengah pada umumnya berdatangan untuk ta’ziyah 

(melayat) untuk meberikan penghormatan terakhir 

kepada Almaghfurlah, ribuan warga rela untuk 

berdesak-desakan untuk menghadiri upacara 

pemakaman. Tidak jarang yang berebutan untuk 
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mencium pipi Almaghfurlah sebagai bentuk kenangan 

dan penghormatan terakhir.
44

 

B. Profil Kitab Mitra Sejati 

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Mitra Sejati 

Kehidupan yang sangat melarat, membuat KH. 

Bisri Musthofa melakukan segala cara yang halal demi 

mencukupi kebutuhan keluarga. Pernah beliau berjualan 

obat yang dimodali dari seorang kyai, pernah beliau 

berjualan tas, pernah beliau berjualan kopi, pernah juga 

beliau sampai tidak punya apa-apa kecuali jagung yang 

kemudian dimakan itupun dari pemberian dan belas kasih 

tetangga. 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, KH. Bisri 

Musthofa bahkan pernah terpaksa menjual pakaian 

sehingga tinggal satu lembar sarung, satu kaos oblong, satu 

celana pendek, dan sebilah baju dril. Dua buah kitab 

                                                           
44

 http://just4th.blogspot.com/2015/06/sejarah-dan-biografi-

lengkap-kh-bisri.html?m=0. Diakses 12 oktober 2019. 

http://just4th.blogspot.com/2015/06/sejarah-dan-biografi-lengkap-kh-bisri.html?m=0
http://just4th.blogspot.com/2015/06/sejarah-dan-biografi-lengkap-kh-bisri.html?m=0
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kesayangannya, yaitu Jam’ul Jawawi dan Mursyid Uqudul 

Juman ikut pula terjual. Dalam keadaan yang sangat 

melarat, KH. Bisri Musthofa terpaksa menjual gigi emas 

yang dipakai dan dijual dengan harga Rp,-400.
45

 

Bulan September 1949, diadakan rapat ulama’ se-

Rembang untuk mengangkat penghulu darurat karena 

penghulu sebelumnya telah meninggal dunia, hasil rapat 

memutuskan dan meimilih KH. Bisri Musthofa sebagai 

penghulu darurat yang meliputi seluruh wilayah kabupaten 

Rembang. Sejak saat itu kehidupan KH. Bisri Musthofa 

dan keluarga berangsur-angsur menjadi berkecukupan. 

Kemudian seluruh jawatan pemerintah termasuk jawatan 

agama mulai ditata rapid an disiplin oleh KH. Bisri 

Musthofa yang memang menjabat sebagai ketua KUA 

Rembang. Beliau juga memasukkan kawan-kawannya 

untuk menjadi pegawai di jawatan agama tersebut. 

                                                           
45

 Saifullah Ma’sum, Karisma Ulama’ (Kehidupan Ringkas 26 

Tokoh NU), (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), Hlm. 326 
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Pegawai-pegawai tambahan itu banyak yang tidak 

memiliki SK. Pegawai-pegawai tersebutbiasanya 

menggantikan pegawai yang sudah meninggal, tetapi 

pergantian tersebut tanpa ada pelaporan dan pegawai-

pegawai tersebut mendapat gaji dan SK pegawai yang 

meninggal tersebut. Hal inilah yang membuat beliau 

dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan uang 

oleh R. Moh. Salamun yang juga menjabat sebagai naib 

pada waktu itu.
46

 

Memang secara prosedural beliau sudah 

mempekerjakan pegawai tanpa SK, akan tetapi beliau bisa 

dibenarkan karena memang itu sudah sepatutnya dilakukan 

untuk mengganti pegawai yang sudah meninggal, dengan 

pegawai yang baru. Adapun perihal beliau tidak 

melaporkan pergantian tersebut, hal itu semata-mata 

memang beliau tidak mengetahui peraturan harus 

                                                           
46

 Ahmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah 

KH. Bisri Musthofa, hlm. 37. 
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dilaporkannya, karena memang beliau diangkat menjadi 

ketua semata-mata karena menghindari kefakuman jawatan 

agama dan bukan dari keinginan sendiri. Alas an inilah 

yang membuat beliau tidak bisa sepenuhnya disalahkan, 

kemudian hukumannya diringankan yaitu ditahan sebagai 

tahanan rumah selama enam bulan dan denda Rp.-600. 

Selama ditahan dirumah ini, KH. Bisri Musthofa 

mengajar seperti biasa. Dan selama itu pula KH. Bisri 

Musthofa mulai membuat kitab-kitab terjemahan, seperti 

khutbah jum’at, khutbah 17 agustus, terjemah kitab 

Jurumiyah, Imrithi, Qowa’idul I’rob sampai terjemahan 

Alfiyah Ibnu Malik. Kitab-kitab tersebut kemudian 

menjualnya dan sangat laku keras di pondok-pondok 

pesantren seperti Lirboyo, Bendo, Kalimangu, Pekalongan, 

dll. Setelah pengadilan memutuskan untuk membayar uang 

sebanyak Rp.-600 maka untuk mendapatkan uang 

sebanyak itu KH. Bisri Musthofa kemudian beliau menjual 
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hak cipta atas karangannya tersebut dan sejak saat itu 

beliau mulai giat dan tekun menyusun kitab-kitab dan 

sangat produktif.
47

 “Menulis dengan niat mencari nafkaf 

untuk kehidupan keluarga sangat wajar, dan saya ingin 

mendapatkan fulus, pahala dari Allah tidak perlu diminta, 

itu sudah otomatis” kata kyai Bisri pada suatu kesempatan 

bertemu dengan KH. Ali Ma’shum Krapyak.
48

 

2. Deskripsi Kitab Mitra Sejati 

Kitab  Mitra Sejati berbentuk sebuah buku 

berukuran 13,3 x 18,3 cm. kitab terbitan Ahmad Bin Sa’ad 

Nabahan Wa Waladaihi ini berisi 8 halaman. Halaman 2 

hingga 7 terdiri atas 19 baris, sedangkan halaman 8 hanya 

terdiri 18 baris. Naskah ini ditulis dengan tinta berwarna 

hitam di atas kertas buram kecoklatan keadaan naskah ini 

masih cukup baik. 

                                                           
47

 Ibid., hlm. 44. 

48
 Saifullah ma’shum, Karisma Ulama’ (Kehidupan Ringkas 26 

Tokoh NU), hlm. 372. 



92 

 

Naskah ini ditulis dengan huruf arab jawa (pegon) 

dengan menggunakan bahasa jawa. Naskah ini masih dapat 

dibaca dengan jelas. Sampul depan naskah 

beriluminasikan judul serta nama pengarang dan penerbit. 

Halaman terakhir naskah terdapat tulisan nama pengarang. 

Keterangan mengenai siapa yang menulisnya disebutkan 

dalam naskah yakni KH. Bisri Musthofa. Di dalam naskah. 

terdapat pembukaan yang isinya pengarang mengharapkan 

rahmat Allah SWT dan semoga sholawat serta salam tetap 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada 

pembuka ini juga terdapat seruan moral bagi anak-anak 

yang sudah beranjak pada usia tujuh tahun. Agama islam 

mengajarkan agar anak-anak yang memasuki usia tersebut 

supaya belajar bagaimana cara bersikap kepada orang tua 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun kandungan dari kitab tersebut secara 

keseluruhan yaitu pada awal kitab berisi tentang syi’ir 
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karya Abu Nawas yang kemudian dilanjutkan tentang 

gambaran secara umum isi kitab kitab Mitra Sejati 

terutama membahas tetntang pendidikan akhlak beserta 

dengan problematika yang dihadapi khususnya lunturnya 

akhlak para remaja baik dalam pergaulannya, maupun 

akhlak terhadap orang tuanya. Seperti yang disebutkan 

dalam 5 bait berikut:
49

 

طاطا كراما سرطا بودي 

 كع فرايوكا

سبب اكي شعر نراعاكي 

 دوكا

Sebab iki syi’ir nerangake dugo, tata karma sarto budi 

kang pakerti 

اورا كراصا الكو دوصا 

 بوال بالي

ايكي معصا اكية واع كع 

 اللي

iki mangsa akeh wong lali, ora keroso laku doso bola bali 

                                                           
49

 Bisri Musthofa, hlm 1. 
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مركا سعكيع فركاءوالن 

 سبين ديناني

اكية بوجاة فادا روساء 

 فكرتيني

akeh bocah pada rusak pakertine, mergo sangking 

pergaulan saben dinane 

اورا مندي دي توتوري ايبو 

 راما

عنتي اورا فدا اوفين 

 اكاماني

nganti ora pada open agamane, ora mandi di tuturi ibu 

romo 

يين دي ايليعاكي ماله مالس 

 فيسوه

تماهاني بنجور واني اع 

 واع سفوه

temahane banjur wani ing wong sepuh, yen di elengake 

malah males pisuh 
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Kitab ini berisi 22 sub bab pembahasan. Pada 

beberapa bab awal menjelaskan tentang pendidikan 

karakter tentang bagaimana berhubungan dengan orang 

lain. Lebih khususnya bergaul atau berhubungan dengan 

orang lain yang masih hidup. Seperti yang dijelaskan pada 

bab pertama mejelaskan tentang kemanungsan 

(kemamusiaan). Kemudian dilanjutkan bab sikap anak 

marang bapak (sikap anak terhadap bapak), sikap anak 

marang ibu (sikap anak terhadap ibu), sikap rakyat 

marang pemerintah (sikap rakyat terhadapa pemerintah), 

sikap murid marang guru (sikap siswa terhadap guru), 

sikap kito marang konco (sikap kita terhadap teman), 

warnane tata karma (macam-macam tata krama), adab 

ngerungoake guneman wong (adab mendengarkan 

pembicaraan orang), tata kramane guneman (tata karma 

berbicara), dan carane sesrawungan kang bagus (cara 

bergaul yang baik). 



96 

 

Pada beberapa bab selanjutnya lebih menjelaskan 

tentang ngarekso awak (memelihara badan), tata kramane 

mangan (tata vara makan), bab sandangan (bab 

berpakaian), bab omah lan kamar (tentang rumah dan 

kamar), kewajiban wong dewasa (kewajiban orang 

dewasa), bab gemi (bab hemat), bab ziyaroh lan tata 

kramane (tentang bertamu dan tata caranya), bab tilik 

wong loro (tentang menjenguk orang sakit), bab takziyah 

wong kepaten (tentang takziyah orang meninggal), 

walimahan (undangan), dan ditutu dengan bab kemajuan 

lan kemajuan (kemajuan dan kemajuan) 

3. Ringkasan Kitab Mitra Sejati 

No Bab Kandungan Keterangan 

1 Pembukaan Pada bab 

pembukaan ini 

terdapat kutipan syi’ir 

Pada bab in 

terdapat nilai 

karkter yaitu 
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abu nawas dan isinya 

pengarang 

mengharapkan rahmat 

Allah SWT dan 

semoga sholawat serta 

salam tetap 

tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad 

SAW. Pada pembuka 

ini juga terdapat 

seruan moral bagi 

anak-anak yang sudah 

beranjak pada usia 

tujuh tahun. Agama 

islam mengajarkan 

agar anak-anak yang 

memasuki usia 

religius pada 

bait ke-5 
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tersebut supaya 

belajar bagaimana 

cara bersikap kepada 

orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

2 Bab 

kamanungs

an/kemanus

iaan 

Pada bab ini 

menjelaskan bahwa 

manusia itu adalah 

mkhluk sosial yang 

tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain. 

 

3 Bab sikape 

anak 

marang 

bapak 

Pada bab ini 

menjelaskan tentang 

sikap yang harus 

dilakukan oleh anak 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

peduli sosial. 
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kepada bapaknya, 

karena bapak adalah 

orang yang mencari 

nafkah untuk 

mecukupi kebutuhan 

anaknya, oleh karena 

itu seorang anak harus 

berbakti kepada 

bapaknya. 

4 Bab sikape 

anak 

marang ibu 

Pada bab ini 

menjelaskan 

bagaimana sikap 

seorang anak kepada 

ibunya, karena ibulah 

yang mengandung dan 

melahirkan anak ke 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

peduli sosial.   
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dunia dan 

membesarkan dan 

merawat, kepada ibu 

seorang anak tidak 

boleh melawan. 

5 Bab sikape 

rakyat 

marang 

pemerintah 

Bab ini menjelaskan 

sikap kita yang harus 

patuh pada 

pemerintah, karena 

pemerintah yang 

mengatur urusan 

Negara dan rakyatnya. 

Pada bab ini meunutut 

penulis kita tidak 

boleh memberontak 

pada pemrintahan kita 

Pada  bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

demokratis 

pada bait ke-

4 
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sendiri. 

6 Bab sikape 

murid 

marang 

guru 

Bab ini menjelaskan 

sebagia seorang murid 

harus menghormati 

guru, lebih-lebih guru 

agama 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

peduli sosial. 

7 Bab sikape 

kita marang 

konco 

Bab ini mejelaskan 

bagaimana sikpa kita 

saat berteman, yaitu 

dalam berteman kita 

harus ada batasnya, 

dan tetap menjaga 

perilaku kita. 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

peduli sosial. 

8 Bab 

warnane 

tata krama 

Bab ini menjelaskn 

macam-macam tat 

karma yaitu, bisa 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 
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dipercaya, pemalu, 

cinta tanah air, tidak 

boleh membuka 

kejelekan orang lain. 

jujur dan 

cinta tanah 

air pada bait 

pertama. 

9 Bab adabe 

ngrungokak

e gunemane 

wong 

Bab ini menjelaskan 

bagaiman sikap kita 

mendengarkan 

pembicaraan orang 

lain, yaitu 

mendengarkan dengan 

sungguh-sungguh, 

kalau ingin bertanya 

tunggulah sampai 

selesai berbicara 

jangan memotong 

pembicaraan. 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

bersahabat 

dan 

komunukatif 

pada 3 bait. 
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10 Bab tata 

kramane 

guneman 

Bab ini menjelaskan 

saat berbicara harus 

manis, tidak kasar, 

dan banyak bicara. 

Kata-kata jangan ada 

yang menyakitkan hati 

orang lain, berbicara 

yang pelan, dan yang 

sopan. 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

bersahabat 

dan 

komunikatif 

pada 3 bait 

ini. 

11 Bab carane 

sesrawunga

n kang 

bagus 

Bab ini menjelaskan 

bagaimana sikap kita 

dalam bergaul, yaitu 

kita tidak boleh 

membeda-bedakan 

teman, meskipun ada 

yang nakal kita harus 

Pada bab ini 

terdapar nilai 

karakter 

toleransi 

pada bait 

pertama, nilai 

karakter 
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menghormatinya. cinta damai 

pada bait ke-

2. 

12 Bab 

ngerekso 

awak 

Bab memlihara badan, 

kita harus menjaga 

badan, mulai 

kebersihan, makan, 

minum, dan 

berpakaian. 

 

13 Bab tata 

kramane 

mangan 

Bab ini menjelaskan 

tata cara saat makan, 

yaitu cuci tangan saat 

mengambil makanan, 

berdoa sebelum 

makan, dan ketika 

makan tidak boleh 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

religius pada 

bait ke-2 dan 

ke-4 
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berbiacara saat mulut 

masih penuh dengan 

makanan. 

14 Bab 

sandangan 

Bab ini menjelaskan 

bagaimana kita harus 

berpakaian, 

berpakaian harus 

bersih, rapi, tidak 

perlu mahal karena 

dapat menimbulkan 

sombong, berpakaian 

tidak boleh terlalu 

ketat. 

 

15 Bab omah 

lan kamar 

Bab ini menjelaskan 

bagaimana seharusnya 

kita menata kamar dan 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 
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rumah, kamar dan 

rumah harus dijaga 

kebersihannya, lubang 

fentilasi harus cukup. 

peduli 

lingkungan 

pada 2 bait. 

16 Bab 

kewajibane 

wong 

dewasa 

Bab ini menjelaskan 

bagaimana seseorang 

seseorang yang sudah 

menginjak 

kedewasaan, yaitu 

harus bekerja mencari 

rezeki yang halal, 

apalagi sudah 

berkeluarga wajib 

menafkahi keluarga. 

Mencari pekerjaan apa 

saja yang penting 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

kerja keras 

pada bait ke-

1 sampai 3. 
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halal. 

17 Bab gemi Bab tentang hemat, 

hemat bukan bearti 

pelit, karena Allah 

tidak menyukai orang 

yang pelit, gunakan 

harta secukupnya,  

 

18 Bab ziarah 

lan tata 

kramane 

Bab ini menjelaskan 

tata kram bertamu, 

baik sekali jika kita 

terus menyambung 

tali shilaturrahim 

kerumah saudara 

meskipun jauh 

rumahnya, dalam 

bertamu  kita harus 
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mengucapkan salam 

dan berjabat tangan, 

dalam bertamu kita 

harus memperlihatkan 

wajah yang senang. 

19 Bab tilik 

wong loro 

Bab ini menjelaskan 

sikap kita saat 

mejenguk orang sakit, 

sebagai orang muslim 

yang beriman 

alangkah baiknya jika 

ada saudara kita yang 

sakit kita 

menjenguknya, 

tanyakan sakit apa jika 

menjenguknya, 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

peduli sosial. 
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menjenguk orang sakit 

sebentara saja sudah 

membuat orang yang 

sakit senang, ketika 

pamit do’akan agar 

cepat sembuh dan 

dapa beeraktivitas 

seperti semula. 

20 Bab 

walimahan 

Bab ini menjelaskan 

tentant undangan. Jika 

kita diundang ke suatu 

acara kita harus 

dating, terutama jika 

undanga tersebut 

adalah undangan 

pernikahan kita wajib 
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mendatangi undangan 

pernikahan tersebut. 

jika undanga selain 

pernikahan kita 

sunnah 

mendatanginya. Sikpa 

kita ditempat 

undangan kita harus 

sopan, makan yang 

tenang, kita harus 

menjaga sopan santun 

kita. 

21 Bab 

kemajuan 

lan 

kemajuan 

Bab ini menjelaskan 

tentang kemajuan 

yang harus kita ikuti, 

seperti kemajuan 

Pada bab ini 

terdapat nilai 

karakter 

kerja keras 
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dalam belajara 

khususnya agama, 

bukan meniru 

kemajuan orang barat 

yang kita diru. 

Meskipun budaya 

barat masuk ke 

Indonesia kita harus 

pandai-pandai 

menyikapinya akhlak 

harus kita utamakan. 

pada bai 

pertama, nilai 

karakter 

semangat 

kebangsaan 

pada bait ke-

3, nilai 

karakter cinta 

tanah air 

pada bait ke-

7 dan 8. 

22 Bab 

kewajiban 

wong tuo 

Bab ini menjelaskan 

tentang kewajiban 

orang tua, orang tua 

harus mendidik 

anaknya, 
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meyekolahkan 

anaknya, sekoah 

dimana saja baik, akan 

tetapin yang lebih 

utama yang mendidik 

anaknya agama, agar 

suatu saat ilmu agama 

yang diperolah 

anaknya dapat 

bermanfaat, jika orang 

tuanya sudah 

meninggal anaknya 

dapat mendoakan 

orang tuanya, karena 

ada tiga amal yang 

tidak bisa terputus 

walaupun sudah 
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meninggal, yaitu, 

amal jariuah, ilmu yng 

bermanfaat, doa anak 

sholih. Bab ini juga 

merupakan bab 

penutup dari kitab 

Mitra Sejati ini. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Mitra 

Sejati Karya KH. Bisri Musthofa 

Setelah mengkaji dan mengnalisis kitab Mitra 

Sejati secara mendalam penulis menemukan 11 nilai 

karakter dari 18 jumlah nila-nilai karakter yang terdapat di 

dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2018. Ada beberapa 

nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam kitab 

Mitra Sejati. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut 

terdapat pada penjelasan KH. Bisri Musthofa yang terbagi 

ke dalam beberapa ruang lingkup. Hal ini kiranya 

mempermudah dalam menganalisa nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat dalam kitab Mitra Sejati. Ruang 

lingkup tersebut anatara lain: 
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1. Religius 

Dalam segala sisi kehidupan, manusia tidak 

akan pernah lepas dari faktor agama. Agama mengatur 

kehidupan manusia dengan Tuhan-nya, dengan alam 

sekitar, dengan sesame manusia baik kepada orang yang 

lebih tuan, lebih muda ataupun dengan sejawatnya. 

Apalagi faktor berkembangnya beberapa agama, baik 

Kristen, hindu, budha, dll, mengakibatkan rasa toleransi 

lewat penanaman ilmu agama perlu mendapat perhatian 

lebih ketika kegiatan belajar mengajar. 

KH. Bisri Musthofa menjelaskan alasan 

pentingnya pendidikan agama melalui kutipan kitab 

pada bab pembuka baris ke-5:
49

  

 

 

                                                           
49

 Bisri Musthofa, Mitra Sejati, (Surabaya; Maktabah Ahmad 

Nabhan), hlm. 2. 
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اورا كراصا الكو دوصا 

 بوال بالي

عصا اكية واع كع ايكي م

 اللي

iki mangsa akeh wong lali, ora keroso laku doso bola bali 

مركا سعكيع فركاءوالن 

 سبين ديناني

اكية بوجاة فادا روساء 

 فكرتيني

akeh bocah pada rusak pakertine, mergo sangking 

pergaulan saben dinane 

اورا مندي دي توتوري ايبو 

 راما

دا اوفين عنتي اورا ف

 اكاماني

nganti ora pada open agamane, ora mandi di tuturi ibu 

romo 

Makna dari kutipan kitab tersebut ialah beberapa 

individu yang hidup pada zaman modern hamper lupa 

bahkan sudah tidak peduli lagi dengan perbuatan-
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perbuatan dan hal-hal yang dapat menimbulkan dosa 

karena dilarangnya perbuatan tersebut oleh aturan 

agama. Maksud dari kutipan tersebut lebih 

menunjukkan bahwa agama sudah tidak lagi dianggap 

penting. Bukan hal baru pergaulan tanpa batasan serta 

didukung perkembangan teknologi turut mempengaruhi 

perkembangan pendidikan agama pada peserta didik. 

Kutipan kitab yang terdapat pada baris ke-2 dan 

ke-4 bab “tata cara makan” halaman 5, menunjukkan 

cara bersyukur atas nikmat yang dimiliki sekaligus 

bertaqwa dan beriman kepada Allah. Penjelasan 

tersebut terdapat dalam kutipan:
50
  

كبين بركه نجان رادا 

 كوراع الووه

اوكا اجا اللي يبوت اسما 

 هللا

                                                           
50

 Ibid., hlm. 5. 
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Ugo ojo lali nyebut asma Allah, kaben barokah najan 

rodok kurang lawuh 

Juga jangan lupa berdoa. Supaya berkah meskipun tidak 

ada lauk 

رامفوع ماعان موجي هللا 

اكاسيهتريم  

اجا اوموع كالى جعكم 

 كباء اسي

ojo omomg kala cangkem kebak isi, rampung mangan 

muji Allah terimakasih 

Jangan berbicara ketika mulut penuh dengan isi. Setelah 

makan bersyukur kepada Allah 

Makna pada kedua kitab tersebut memang lebih 

menunjukkan pendidikan tentang adab ketika makan. 

Namun pada dasarnya adab tersebut memiliki tujuan 

untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada 

Allah dengan cara bersyukur atas nikmat yang 

diberikan dan memuji nama-Nya. Dengan salah satu 
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dari berbagai cara tersebut syi’ir mitra sejati ini 

memberikan cara menanamkan pendidikan agama 

untuk diajarkan kepada peserta didik yang dapat 

dikembangkan sebagai salah satu karakter yang dimiliki 

peserta didik terutama karaktaer dalam hidup beragama. 

Kata berdoa yang terdapat pada arti secara 

bahasa Indonesi kitab ke-2 tersebut menjelaskan bahwa 

berdoa merupakan bentuk sikap memohon kepada Allah 

SWT atas apa yang dinginkan dengan menyebut dan 

memuji-Nya. Dengan bentuk sikap seperti itu, 

pendidikan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

kehidupan beragama peserta didik. Karena semakin 

sering berdoa, memuji, dan mengingat nama-Nya maka 

peserta didik akan semakin ingat unuk beribadah. 

2. Jujur  

Generasi muda juga sebagai calon seorang 

pemimpin yang memiliki jiwa sidiq, amanah, tabligh, 
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dan fathonah, diharapkan terbiasa mengembangkan 

sikap saling kasih saying antar sesame manusia. Dalam 

hubungan antar manusia ia akan melandasinya dengan 

enam prinsip pokok, yaitu persamaan, persaudaraan, 

cinta kasih, kedamaian, tolong menolong, dan toleran.
51

 

Dalam penggalan kitab Mitra Sejati yang 

terdapat pada bab “tata krama” baris pertama, KH. Bisri 

Musthofa menjelaskan:
52

 

كايا تمين اريس دمن 

 نكاراني

طاطا كراما اكو اكه 

 توالدني

Tata kerama iku akeh tuladhane, koyo temen, 

aris, demen negarane 

Tata karma itu banyak contohnya, contohnya 

jujur, lemah lembut, cinta tanah air 

                                                           
51

 Muchlas Samani Dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan 

Karakter, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 99. 

52
 Bisri Musthofa, Mitra Sejati, hlm. 3. 
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Kata “temen” dalam bahasa jawa berarti 

sungguh. Merujuk pada arti kata tersebut, maka kata 

“temen” dapat diartikan pada makna jujur atau dapat 

dipercaya, karena berhubungan dengan sifat atau 

karakter atas perbuatan yang dimiliki manusia. Secara 

istilah jujur diartikan secara bahasa adalah mengakui, 

berkata atau memberikan informasi yang sesuai dengan 

kenyataan atau kebenaran. Selain itu, jujur juga dapat 

didefinisikan sebagai sikap seseorang ketika 

berhadapan dengan suatu fenomena dan menceritakan 

fenomena. 

Jujur merupakan sebuah karakter yang dianggap 

dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jujur dalam kamus 

bahasa Indonesia dimaknai dengan lurus hati, tidak 

curang. Jujur sering dimaknai adanya kesamaan antara 

realitas dengan ucapan, dengan kata lain apa adanya. 
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Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai seorang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjakan. 

Jujur juga berarti menyatakan apa adanya, terbuka, 

konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan, 

berani karena benar, dapat dipercaya, dan tidak 

curang.
53

 

3. Toleransi  

Setiap Negara memiliki ragam budaya dan 

karakter yang khas yang membedakan dengan Negara 

lain. Keragaman budaya ini dapat menimbulkan 

kekhasan yang unik pada setipa masyarakat dari bahasa, 

agama, suku, ras, warna kulit, dan adat istiadat. Dari 

perbedaan tersebut diperlukan perilaku dan sikap saling 

menghargai perbedaan, atau disebut dengan toleransi. 

                                                           
53

 Muchlas Samani Dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan 

Karakter, hlm, 51. 
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Toleransi dalam pengertian lain yaitu, sikap dan 

tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tinadakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya sendiri.
54

 

Dalam penggalan kitab Mitra Sejati KH. Bisri 

Musthofa menjelaskan sikap kita untuk menghargai 

orang lain dalam bab “carane sesrawungan kang 

bagus” bait pertama:
55

 

سراووعا نيرا كارو يين 

هيبهكانجا   

كابيه كونجا مسطي نكال 

 فدا حرمه

kabeh konco mesti nakal podo hurmat, yen 

srawungan iro karo konco hebat 

                                                           
54

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan 

Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan. (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2012), hlm. 74-75 

55
 Bisri Musthofa, Mitra Sejati, hlm, 4. 
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Kepada semua teman meskipun nakal harus 

mengormati, kalau berteman kita harus baik. 

Pada kalimat “kabeh konco mesti nakal podo 

hurmat” pada penggalan kitab di atas maksudnya, setiap 

orang memiliki sifat dan perilaku yang berbeda dengan 

kita, oleh karena itu diperluakan sikap saling 

menghargai antaras sesama. Dalam kitab tersebut 

dikatakan untuk menghormati teman yang memiliki 

sifat nakal,  dengan menghormati perbedaab sifat maka 

akan terbentuklah sikapa saling menghargai perbedaan 

atau disebut toleransi. 

4. Kerja keras 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  (UU Sisdiknas), kerja keras dimaknai sebagai 

perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 
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serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Selain pengertian tersebut kerja keras juga dapat 

dimaknai sebagai bentuk kegiatan yang dikerjakan 

secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau 

berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu 

mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil 

pada setiap kegiatan yang dilakukan. 

Dalam kitab Mitra Sejati ini, KH. Bisri 

Musthofa menjelaskan makna bekerja keras dengan 

makna bekerja dalam mencari rizki dengan bersungguh-

sungguh melalui kutipan pada bab “Kewajiban Orang 

Dewasa” pada bait 1 sampai 3, berikut:
56

 

كوليء رزق حاالل اج 

 كالوى ـ الوى

يين وس ادي واصا كودو 

 يمبوت كلوي

                                                           
56

 Bisri Musthofa, Mitra Sejati, hlm, 5. 
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yen ws dewasa kudu nyambut gawe, golek rizki 

halal aja kelawa-lawa 

Kalau sudah dewasa maka harus bekerja. 

Mencari rizki yang halal jangan menganggur 

بوروع حرام لمون فسره 

 ودو ماصاب

افا مانيه ووع كع 

 عرومات اناء بوجو

apa maneh wong kang ngerumat anak bojo, 

haram lamun pasrah borong mosonodhowo 

Apalagi orang yang sudah berkeluarga. Haram 

jika hanya pasrah dengan apa yang ada 

داكاع تاني نوفره سكول 

 ساء الووهي

ساء فنتسي يمبوت كاوي 

 كنا باهي

Sak pantese nyambut gawe kena bahe, dagang, 

tani, nuprih golek sekul sak lawue 
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Bekerja sepantasnya sudah boleh. Berdagang, 

bertani, mencari nasi dan lauknya. 

Melalui kutipan kitab tersebut, secara tersirat 

menjelaskan bahwa kerja keras dan bersungguh-

sungguh diperlukan ketika melaksanakan berbagai hal 

dalam kehidupan. Memang dalam kutipan tersebut lebih 

menunjukkn kerja keras untul mencari nafkah yang 

layaknya patut dilaksanakan oleh orang dewasa. Bukan 

merupakan suatu masalah jika seorang siswa diberikan 

pengetahuan semacam ini ketika mereka berada pada 

tahap mencari ilmu. Tujuannya ialah pendidikan dan 

pembiasaan tersebut dapat mereka aplikasikan ketika 

mereka berada di rumah unytuk membantu orang 

tuanya. Ketika membantu ibu membersihkan rumah 

atau dalam kegiatan lain ketika mereka berada di 

rumah, sekolah maupun di lingkunagn masyarakat. 

Sedangkan kerja keras tetntang menuntut ilmu 
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dijelaskan pada bait pertama bab “Kemajuan Dan 

kemajuan” dalam kutipan :
57

 

 

سموواني اع باب عاجي 

 كودو ممفع

ايكي زمان لناع وادون 

 كودو ماجع

Iki zaman lanang wadhon kudu mejeng, 

semuwane ing bab ngaji kudu mempeng 

Sekarang zamannya laki-laki perempuan harus 

nampang. Umpamanya bab belajar al-Qur’an harus 

rajin 

Kata “mempeng” memiliki arti giat atau 

bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Dalam 

kutipan syi’ir tersebut KH. Bisri Musthofa menjelaskan 

tentang pentingnya seorang siswa bersungguh-sungguh 

ketikan menuntut ilmu. 
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Bersungguh-sungguh atau dapat diartikan 

bekerja keras, yakni bekerja keras dalam mencari ilmu 

atau melakukan proses belajar dan disiplin belajar 

sangat diperlukan di saat melakukan  tugas belajar. 

Sedangkan pepatah mengatakan “berakit-rakit kr hulu, 

berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, 

bersenang-senang kemudian.” Pepatah tersebut 

menjelaskan tentang pentingnya berusaha dengan 

sungguh-sungguh dengan disertai hasil yang diperoleh 

melakukannya. Jadi sangat penting bekerja dengan 

sungguh-sungguh dari sekarang, dari semenjak 

menuntut ilmu atau semenjak dewasa untuk bersikap 

mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan juga 

untuk mendapatkan kebaikan ketika menjalani 

kehidupan. 

5. Demokratis  
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Wawasan kebangsaan Indonesia 

mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar 

menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan 

dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan 

pribadi atau golongan. KH. Bisri Musthofa memberikan 

penjelasan tentang pendidikan tersebut melalui kutipan 

berikut:
58

 

كعكو كافينتيعان كيتا فادا 

 راطا

كبيه ماهو دي اوفيني لن 

 دي طاطا

Kabeh mau di openi lan di tata, kanggo 

kepentingan kita padha rata 

Semua itu dirawat dan ditata. Untuk 

kepentingan kita supaya merata. 

Kutipan kitab ke-4 bab “sikap rakyat terhadap 

pemerintah” tersebut memang menjelaskan tentang 
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bagaimana pendidikan demokratis diterapkan warga 

negaranya. Menurut Charles Costello, memaknai 

demokratis dalam monteks kontemporer adalah system 

sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-

kekuasaan pemerintah ynag dibatasi hokum dan 

kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga 

Negara. Demokrasi mengakui kehendak rakyat sebagai 

landasan bagikewenangan pemrintah (kedaulatan 

rakyat) bahwa kehendak itu akan dinyatakan dalam 

sebuah iklim politik yang terbuka melalui pemilihan 

umum yang bebas dan berkala. Setiap warga Negara 

memilih pihak yang akan memerintah serta menurunkan 

pemerintah yang ada kapan saja mereka inginkan. 

Sedangkan badan bahasa KEMENDIKBUD memaknai 

demokrasi berarti  bentuk atau sistem pemerintahan 

yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui 

perantara wakilnya. Jadi demokrasi dimaknai sebagai 
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cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

Oleh sebab itu, penggalan kitab sudah 

memperlihatkan nilai demokratis atas hak dan 

kewajiban bagi seluruh warga Negara. Penanaman nilai 

tersebut bukan hanya ketika hari peringatan 

kemerdekaan 17 agustus saja, akan tetrapi memupuk 

rasa persatuan dan kesatuan dapat berlangsung setiap 

hari dan tanpa mengenal batas tempat serta waktu. 

Tujuan utama adalah menumbuhkan rasa persatuan dan 

kesatuan. 

6. Semangat Kebangsaan 

Semangat kebangsaan dimaknai sebagai cara 

berfikir, berindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepenringan bangsa dan Negara diatas kepentingan 

pribadi dan kelompoknya. Akan tetapi bukan terpaku 

pada makna tersebut. Semangat kebangsaan juga dapat 
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dimaknai sebagai sikap untui menjunjung tinggi budaya 

yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam kutipan syi’ir 

pada bab “kemajuan dan kemajuan”, KH. Bisri 

Musthofa memberikan nasehat untuk terus menjunjung 

tinggi budaya yang dimiliki bangsa ketika kemajuan 

dan gaya hidup modern bebas masuk. Adapun kutipan 

syi’ir tersebut yakni: 

عنتي اللي حكم شرع 

 كعكو كويون

تيرو ووع نعيع اواس اجا 

 كماجوان

Nanging awas aja tiru wong kemajuan, Nganti lali 

hukum syara’ kanggo guyon 

Tetapi jangan sampai ikut orang kemajuan atau modern. 

Sampai lupa hukum islam dibuat mainan. 

Bait ke-3 kitab tersebut menjelaskan tentang 

pendidikan semangat kebangsaan. KH. Bisri Musthofa 

mengistilahkan jika terlalu terlena dengan kemajuan 
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dan gaya hidup modern, maka hukum agama tidak akan 

ada artinya. 

Sebelum islam masuk, budaya dan adat istiadat 

yang terdapat pada kehidupan masyarakat kuno 

Indonesia dijadikan sebagai acuan utama dalam 

menciptakan hukum, norma, dan aturan yang mengatur 

kehidupan masyarakat pada zaman itu. Setelah agama 

islam masuk lewat perdagangan, perkawinan, seni, dan 

dari segi lainnya, menjadikan agama turut 

mempengaruhi aturan dan hukum yang mengatur 

kehidupan dan hubungan manusia dengan Tuhan-nya, 

manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, 

serta manusia dengan Negara yang ditempatinya.  

Dengan berkembangnya zaman, Iptek yang hanya 

dikenal di Negara eropa turut menghiasi segi kehidupan 

di Indonesia. Masuknya budaya barat juga bersamaan 

dengan masuknya iptek yang berkembang, bukan 
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dampak baik yang mendampingi perkembangan tetapi 

dampak buruk juga turut berkembang. 

Hukum, norma, dan aturan yang berlaku sudah 

tidak ada artinya ketika rasa semangat untuk 

menjunjung martabat bangsa tersebut telah luntur dan 

condong bangga pada budaya modernitas. Padahal 

lahirnya budaya baru ditujukan untuk membangun 

bagsa dalam berbagai sector dan memberikan 

kehidupan yang layak serta nyaman bagi warga 

negaranya. Pada akhirnya, pendidikan tentang semangat 

kebangsaan dinanggap perlu dan menjadi kebutuhan 

untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. 

7. Cinta Tanah Air 

“Berbeda-beda tetapi tetap satu” semboyan yang 

selalu dikumandangkan untuk selalu mengokohkan rasa 

persatuan antar sesame warga Negara Indonesia. Rasa 

yang dipupuk melalui sikap kesetiaan, kepedulian dan 
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penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, social, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

Cinta tanah air dapat diartikan dengan perasaan 

cinta terhadap bagsa dan negaranya sendiri. Usaha 

membela bangsa dari serangan penjajah. Dalam cinta 

tanah air terdapat nilsi-nilsi kepahlawanan yakni sikap 

rela dengan sepenuh hati berkorban untuk bangsa dan 

Negara. 

Cinta tanah air merupakan wujud dari 

pengamalan sila “persatuan Indonesia” yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

Dalam kitab ini, KH. Bisri Musthofa 

mengajarkan pendidikan karakter cinta tanah air melalui 

penggalan kitab baris pertama bab “tata wernane 

krama”.
59
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كايا تمن اريس دمن 

 نكاراني

طاطا كراما ايكو اكيه 

 توالداني

Tata karma iku akeh tuladhane, kaya temen, 

aris, demen negarane 

Tata karma itu banyak contohnya. Contohnya 

bias dipercaya, lemah lembut, cinta tanah air 

Makna yang dapat diperoleh dari penggalan 

kitab di atas ialah kebanggaan atas Negara yang 

menjadi tempat tinggal sekarang dan nanti. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut ajakan untuk mencintai 

tanah airnya juga tercantum dalam lagu kebangsaan 

Negara Indonesia yang berjudul “Indonesia Raya”, 

dalam liriknya tertulis “tanahku, negeriku yang ku 

cinta”. Dalam arti yang sama, cinta tanah air diartikan 

dengan nasionalisme. 
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Selain kutipan tersebut, dalam kitab ini KH. 

Bisri Musthofa juga memberikan nasihat untuk selalu 

memiliki kebanggaan terhadap budaya negeri ini. 

Nasehat tersebut tercantum pada kutipan bait ke-7 dam 

ke-8 bab “kemajuan dan kemajuan” berikut:
60

 

فدا كتوالران بارت 

النتور-كالنتور  

 را مالو فادا اللي بودياو

 تيمور

Ora malu pada lali budi timur, pada ketularan 

barat kelantur-lantur 

Tidak mempunyai rasa malu, melupakan budaya 

timur. Ikut-ikutan budaya barat terus-terusan. 

دودو اناء تورون جاوا 

 سجاءاني

مااله فدا كراصا كاكه 

 ساواعاني
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Malah pada krasa gagah sawangane, dudu anak 

turun jawa sajakane 

Justru merasa gagah dipandang. Seperti bukan 

keturunan jawa 

Kedua kutipan tersebut terkadang tercermin 

pada orang-orang yang memang frustasi terhadap 

keadaan Negara ini. Baik pada satu bidang ataupun 

pada beberapa bidang. Kurangnya kesadaran akan 

anugerah yang dimiliki Negara ini merupakan salah 

satu factor yang menimbulkan rasa frustasi tersebut. 

Maka dari itu, penanaman karakter melalui pendidikan 

cinta tanah air dipandang penting dicantumkan pada 

pendidikan tahap awal hingga akhir berlangsungnya 

pendidikan tersebut. Bukan hanya pada ruang lingkup 

pendidikan formal, tetapi juga dapat diterapkan pada 

berbagai bidang yang berproses di negeri ini. Dengan 

begitu, untuk mempertahankan eksistensinya sebagai 
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bangsa, warganya harus memiliki apa yang disebut 

sebagai kesamaan rasa dimiliki dan rasa memiliki saling 

memiliki dan mewujudkan suatu nilai nasionalisme. 

8. Bersahabat dan Komunikatif 

Dalam pergaulan, seseorang harus mampu 

menunjukkan timdakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. Dengan sikap yang ditunjukkan seperti itu, 

orang lain akan nyaman ketika bergaul, berbicara 

ataupun ketika bekerja sama. Dalam hal ini, KH. Bisri 

Musthofa menjelaskan dalam kutipan kitab pada 2 bab, 

yakni pada bab “tata krama berbicara” dan “adab 

mendengarkan pembicaraan orang”. 

Pada bab “tata karma berbicara”, seluruh kitab 

yang berisi 3 bait secara khusus menjelaskan aturan 
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yang harus dilakukan ketika berbicara dengan orang 

lain. 3 bait tersebut yakni:
61

 

اجا كاسار اجا ريويل لن 

 جاريويس

كو يلمون سيرا اوموع ا

 كودو مانس

Lamun siro omong iku kudu manis, ojo kasar, 

ojo riwel, lan ceriwis 

Kalau kita berbicara harus manis. Jangan kasar, 

jangan rewel, dan banyak omong 

ريع اتيني ليان مونداء 

 ديوانينى

نا كع تمبوع ايرا اجا ا

 ناتوني

Tembung iro ojo ono kang nathoni, ring atine 

liyan mundhak diwaneni 

Kata-kata kita jangan ada yang menyakitkan. 

Pada hati orang lain, nanti dilawan 
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نعيع كع مجانا كبين 

 داسماعتي

اجا اراع باعت اجا 

 ريكت باعت

Ojo arang banget, ojo riket banget, nanging 

kang menjana kaben disemangati 

Jangan pelan sekali, juga jangan cepat sekali. 

Tetapi yang sopan supaya didukung. 

 

Pada kutipan tersebut. KH. Bisri Musthofa 

memberikan pendidikan tentang bagaimana seharusnya 

akhlak ketika berbicara dengan orang alin. Pendidikan 

yang terlihat jarang diajarkan pada ruang lingkup 

pendidikan formal akan tetapi lebih terlihat diajarkan 

pada pendidikan keluarga. Aplikasi pendidikan tersebut 

juga sering terlihat ketikan seorang anak berinteraksi di 

lingkungan masyarakat dengan damopingan orang 

tuanya. 
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Pendidikan seperti itu memang dipandang perlu 

diaplikasikan pada pendidikan formal terkait 

munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

SISDIKNAS) tentang pendidikan karakter. Pembiasaan 

dan pendampingan yang dilakukan oleh guru formal 

dianggap perlu sebagai pengganti orang tua ketika anak 

berada di lingkunagn sekolah. 

Masih memiliki hubungan dengan bab tersebut, 

“adab mendengarkan pembicaraan orang lain” termasuk 

sikap yang harus dimiliki oleh seseorang ketika sedang 

berinteraksi dengan orang lain. Byukan hanya adab 

ketika berbicara dengan orang lain, akhlak tentang 

mendengarkan orang lain berbicara juga patut diajarkan 

pada anak-anak atau siswa karena setiap interaksi pasti 

ada orang yang berbicara dan orang yang 

mendengarkan. KH. Bisri Musthofa menjelaskan 
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pendidikan tersebut melalui 3 bait kitab pada bab “adab 

mendengarkan pembicaraan orang lain”. Kutipan syi’ir 

tersebut yakni:
62

 

مادف لن ميرعنا  وكود

 كع تمنان

لمون سيرا دي اوموعي 

 دينيع ليان

Lamun siro diomongi dining liyan, kudu madep 

lan mirengake kang temenan 

Kalau kita dinasehati oleh orang lain. Harus 

memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh-

sungguh 

يين وس رامفوع عنديكاني 

نطي تيتيك  

لمون سيرا حاجة تاكون 

 كودو كنتي

Lamun siri hajat takon kudu kanti, yen wus 

rampung ngendikane kanthi titi 
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Kalau kita ingin bertanya harus sabar 

menunggu. Kalau sudah selesai berbicara dengan teliti 

سيرا النجاع جواب كيا 

 ووع براعسان

وني اجا لمون ليان دى تاك

 فيسان

Lamun liyan ditakoni ojo pisan-pisan, siro 

lancang jawab koyo wong brangasan 

Kalau orang lain mempunyai pertanyaan jangan 

sekali-kali. Kita lancang menjawab seperti orang arogan 

 

kitab tersebut menjelaskan bagaimana 

seharusnya sikap seseorang diajak berbicara dengan 

orang lain. Namun yang lebih ditekankan dalam bab ini 

adalah penghormatan ketika mendengarkan orang lain 

berbicara, terutama jika orang tersebut memberikan 

nasehat kepada kita. Mendengarkan orang berbicara 

sama halnya ketika mendengar orang membaca Al-

Qur’an. Didengarkan dengan baik-baik dan teliti serta 
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tidak memotong pembicaraan sebelum lawan bicara 

menyelesaikan bicaranya. Adab tersebut disandarkan 

pada surat Al-A’raf ayat 204, yang berbunyi: 

نِصُتوا  لََعلَُّكۡم  ۥَلُ  ۡسَتِمُعوا  ٱفَ  لُۡقۡرَءانُ ٱقُرَِئ  ِإَوَذا
َ
َوأ

  ٢٠٤تُرََۡحُوَن 
Artinya: 

“dan apabila dibacakan Al-Qur’an, makan 

dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan 

tenang agar kamu mendapat rahmat” (QS. Al-

A’raf:204) 

 

9. Cinta Damai 

Ketika kita hidup dilingkungan masyarakat dan 

bergaul dengan orang-orang yang terdapat dalam 

lingkungan tersebut, tanpa membeda-bedakan antara 

yang kaya dan miskin, antara yang berkulit hitam dan 

yang berkulit putih, dan lain sebagainya. Hal tersebut 

yang menjadikan seseorang memiliki banyak teman. 
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Dalam kitabnya KH. Bisri Musthofa memberi 

nasehat tentang bagaimana cara untuk menjadikan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. Nasehat tersebut tersurat pada bait ke-2 tentang 

“cara bergaul yang baik” yakni:
63

 

عكه الكو انداف اسور ت

 سرا كندوس

راهي اجريه كونماني 

 لوس لمس

Rai ajrih gunemane luwes lemes, andhap asor 

tingkah laku siro gandos 

Wajah yang berwibawa, berbicara lemah 

lembut. Sikap tingkah laku kita bagus 

 

Dalam kitab tersebut menjelaskan bagaimana 

cara bersikap untuk menciptakan suasana yang nyaman 

bagi orang lain ketika bergaul, berbicara dan bergaul 

                                                           
63

 Ibid., hlm. 4 



147 

 

dengan kita. Dengan terciptanya suasana seperti itu, 

maka tidak perlu lagi untuk bertengkar hingga tercerai 

berai. Lewat sikap tersebut pula maka akan tercipta rasa 

yang kemudian dijadikan karakter untuk mencintai 

kedamaian dan menciptakan kerukunan untuk 

mencipatakan kenyamanan bersama orang lain. Tidak 

perlu menunggu usia remaja atau usia dewasa, 

semenjak usia anak-anak atau pada tahap awal 

pendidikan dapat diterapkan pendidikan seperti itu. 

Untuk kemudian pendidikan tersebut membekas hingga 

siswa tumbuh dewasa. Sehingga pengamalan sila ke-3 

dalam pancasila yang berbunyi “persatuan Indonesia” 

tidak perlu susah payah untuk diamalkan dan diterapkan 

pada masing-masing warga negaranya. 

10. Peduli Lingkungan 

Seorang siswa juga mempunyai kewajiban 

untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Baik 



148 

 

terhadap makhluk hidup maupaun terhadap benda mati. 

Karena semua itu termasuk anugerah dari Allah kepada 

manusia, sebagai makhluk-Nya yang paling mulia. 

Dalam kitab-nya KH. Bisri Musthofa mejelaskan dalam 

bab “omah lan kamar” yang terdiri dari 2 bait:
64

 

كبين عقل ميلو فاداع 

 اورا باور

اومه كامر كودو برسيه لن 

 تراتور

Omah kamar kudu bersih lan teratur, kaben 

akal melu padang ora bawur 

Rumah dan kamar harus bersih dan teratur. 

Supaya pikiran jernih tidak kotor 

تتف صحة فكر لمفت 

 اورا سوعكن

داالن هوى كودو جكوف 

 كبين بدن
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Dalam hawa kudu cukup kaben badan, tetep 

sehat lampit ora sungkan 

Jalan udara harus cukup supaya badan. Tetap 

sehat, pikiran jernih, tidak malu 

Kutipan kitab tersebut menekankan arti 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan runah dan 

kamar. Menurut Soeryani, pendidikan lingkunagn hidup 

adalah pengajaran serta penyebarluasan filsafat dan 

dasar-dasar pemahaman tentang lingkunagn hidup. Hal 

ini berarti bahwa pendidikan lingkungan akan 

menjadikan peserta didik mempunyai kepedulian 

terhadap lingkungan.
65

 

Hingga akhirnya kebiasaan baik tersebut dapat 

ditingkatkan dan diaplikasikan untuk menjaga dan 

melestarikan kebersihan lingkungan. Dengan bersihnya 

lingkungan, akan membawa kenyamanan penghuninya. 
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Seruan untuk menjaga kelestarian lingkungan memang 

sudah ada sejak dulu. Karena lingkungan yang bersih 

akan berpengaruh pada pikiran dan hati yang bersih 

pula seperti yang disebutkan dalam kitab tersebut. 

11. Peduli Sosial 

Peduli sosial diistilahkan dengan sebuah sikap 

hubungan kemanusiaan, sebuah empati bagi setiap 

anggota komunitas manusia. Peduli sosial ditujukan 

untuk membantu urusan orang lain yang belum 

terpecahkan. Bukan diistilahkan dengan mencampuri 

urusan orang lain. 

Bukan hanya untuk membantu, kepedulian 

sosial merupakan keterlibatan pihak yang satu kepada 

pihak yang lain dalam turut merasakan apa yang sedang 

dirasakan atau dialami oleh orang lain. Semisal 

kepedulian kepada orang tua, guru, teman ataupun 

kepada tetangga. 
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a. Akhlak Kepada Orang Tua 

Dalam hal ini, KH. Bisri Musthofa 

membagi nasihatnya kepada siswa tentang akhlak 

kepada orang tua menjadi 2, yakni akhlak kepada 

ibu dan akhlak kepada ayah/bapak. 

Berikut penjelasan tentang akhlak siswa 

kepada orang tua: 

1) Akhlak Kepada Ibu 

Dalam menjelaskan tentang akhlak 

yang baik terhadap ibu, KH. Bisri Musthofa 

mejelaskan dalam bab “sikape anak marang 

ibu” yakni:
66

 

عندوت سعاع والن 

 نولي داد بابو

فايه افا كع دسوعكا 

 دينيع ايبو
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Payah opo kang disangga dening ibu, 

ngandut sangang wulan, nuli dadi babu 

Resiko seperti apa yang ditanggung 

oleh ibu. Mengandung Sembilan bulan, seperti 

menjadi pembantu 

عيسئ ايسئ رنا 

 وعي تنفا ريسي

يوسوني اييوئي 

 اعدوسي

Nyusoni, nyeweki, ngedusi, ngisik-isik 

rino wengi tanpo risi 

Memberi asi, memakaikan baju, 

memandikan. Menimang siang malam tanpa 

rasa risih 

اجا واني مونداء واني 

 ياع ويدي

موال سرا اجا اللي 

 مالس بودي
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Mulo siro ojo lali males budhi, ojo 

wani mundhak wani nyang widhi 

Maka dari itu kita jangan sampai lupa 

balas budi. Jangan berani, seperti sama dewa 

Dalam kutipan kitab, KH. Bisri 

Musthofa menjelaskan pendidikan yang dapat 

ditanamkan kepada siswa tentang kepedulian 

terhadap ibu. Melalui kutipan tersebut beliau 

mulai dengan menjelaskan bagaimana 

pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu 

ketika seorang anak masih dalam kandungan 

hingga merawatnya hingga tumbuh dewasa. 

Berpedoman pada hal tersebut, maka 

siswa sebagai anak harus mengingat segala 

pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu 

untuk membalas budi walaupun ibu tidak 
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pernah meminta atau mengharapkan hal 

tersebut. 

KH. Bisri Musthofa juga menjelaskan 

bahwa seorang anak tidak boleh melawan 

ibunya karena ibu bagaikan dewa (Tuhan) 

yang harus selalu kita hormati, tidak menyakiti 

hatinya hingga membuatnya menangis. 

Walaupun pandai, kehidupan anak tetap 

bergantung pada ridho orang tuanya terutama 

ibu. Dalam hadits dijelaskan: 

 هللاُ  لُ وْ سُ رَ  الَ َوَعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَرو قَاَل: قَ 

ا ضَ ي رِ فِ  ا هللاُ ضَ رِ  مَ لَ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَ صَ 

. رواه نِ يْ دَ الِ لوَ اْ  طُ خْ ي سُ فِ  هللاِ  طُ خْ سُ وَ  نِ يْ دَ الِ لوَ اْ 

 البيهقي
Artinya: 

“Dari Abdullah bin ‘Amr beliau 

berkata; Rosulullah SAW bersabda; Ridho 

Allah tergantung pada ridho orang tua, dan 
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Murka Allah tergantung pada murka orang 

tua,” (HR. Baihaqi)
67

 

 

Dengan adanya hadits tersebut, tidak 

ada alasan bagi seorang anak untuk tidak patuh 

terhadap orang tuanya dan tidak menyakiti 

orang tuanya. 

2) Akhlak Terhadap Ayah 

Dalam menjelaskan tentang akhlak 

yang baik terhadap ayah, KH. Bisri Musthofa 

menjelaskan pada bab “sikape anak marang 

bapak” yakni: 

نصب ايرا ابوت فايه 

 كاء دريكن

كاويت جيلئ بفاء ايرا 

 ميكيراكن

Kawit cilik bapak iro mikiraken, nasib 

iro abot payah ggak direken 
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 M. Said, 101 Hadits Budi Luhur, (PUTRA AL MA’ARIF), 13. 
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Semenjak kecil bapak kita memikirkan. 

Nasib kita, tanpa memperdulikan rasa capek 

دجكوفي بفاء اوكا 

 عاجي ايرا

ماعن عومبي ينداع 

ه بوتوه ايراكابي  

Mangan, ngombe, nyandang kabeh 

butuh iro, dicukupi bapak ugo ngaji iro 

Makan, minum, pakaian semuanya 

hanya untuk kita. Semua telah dicukupi juga 

ngaji kita 

 

 

نولياني مونداء كتون 

 يين وس ماتي

موال واجب دبكتيني 

عنتي اجا   

Mulo wajib dibekteni ojo nganti, 

nulayani mundhak getun yen wes mati 
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Maka dari itu kita wajib berbakti. 

Jangan sampai mengecewakan, karena nanti 

akan menyesal kala sudah meninggal 

Dari kutipan kitab tersebut menjelaskan 

bahwa dalam menghormati ayah tidak 

memiliki ukuran dan batasan karena seorang 

ayah selalu mencukupi kebutuhan kita sebagai 

seorang anak. Namun tetap yang menjadi 

pembahasan utama adalah kewajiban anak 

untuk menghormati orang tuanya. Karena 

seringkali anak lupa kewajiban kepada orang 

tuanya tapi seorang ayah tidak pernah lupa 

untuk memberikan hak anak. 

Memang dalam kitab ini mendahulukan 

penjelasan tentang pendidikan akhlak/karakter 

kepada ayah. Hal tersebut bukan bermaksud 

menjadikan ayah patut lebih dihormati lebih 
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dahulu dibanding ibu. Akan tetapi kedudukan 

ibu dan ayah sebagai orang tua sama-sama 

tinggi bagi anak karena berkat beliau anak 

hidup di dunia hingga dewasa. Tanpa 

mengenal rasa letih dan mengeluh beliau sabar 

merawat anaknya. Jadi sepatutnya pendidikan 

karakter/akhlak terhadap orang tua ditanamkan 

sejak tahap awal siswa belajar di sekolah atau 

lingkungan masyarakat dan lingkungan 

masyarakat. 

 

b. Akhlak Kepada Guru 

Kehidupan seseorang tidak lepas dari 

keluarga, masyarakat, dan guru. Akan tetapi sosok 

gurulah yang dianggap daftar orang yang paling 

berpengaruh dalam kehidupan seseorang apalagi 

bagi seorang siswa. Apalagi seorang siswa yang 
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hamper separuh waktu dalam harinya dujalani 

bersama sosok guru, siswa patut dann harus 

menampilkan akhlak baik kepada guru. 

Dalam hal ini KH. Bisri Musthofa 

menjelaskan dalam bab “sikape murid marang 

guru” berisi 2 bait yakni:
68

 

سيرا اسور داد فعكت 

 كنطي بنر

سبب كورو سيرا بودو 

 داد فينتر

Sebab guru kita bodho dadi pinter, siro 

asor dadi pangkat kanti bener 

Karena guru kita bodoh menjadi pandai. 

Kita sopan, bekerja dengan benar 

لويه كورو عاجي -ويهل

 كع دي تيرو

موال سيرا واجب حرمة 

 مراع كورو

                                                           
68

 Ibid., hlm. 3 
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Mula kita wajib hormat marang guru, 

luweh2 guru ngaji kang ditiru 

Maka kita wajib menghormati guru. Lebih-

lebih guru yang mendidik agama yang diteladani 

 

Dalam mencari ilmu memang tidak lepas 

dari kata kerja keras, sungguh-sungguh, taat dan 

menghormati guru. KH. Bisri Musthofa sangat 

menghormati guru dan kyai yang telah memberikan 

ilmu dan mengajari banyak hal. Setiap mengajar, 

tidak lupa ia berdoa kepada guru.
69

 

Guru merupakan salah satu diantara 6 syarat 

mencari ilmu. Seperti yang dijelaskan 2 bait syi’ir 

dalam kitab 

َساُءْنبِْيَك َعْن َمْجُمْوِعهَا  بِِستاةِ   ااََلاَل تَنَاُل اْلَعْلَم ااِلا

                                                           
69

 Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah 

KH. Bisri Musthofa, hlm. 74 
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 بِبَيَانِ 

 لِ وْ طُ وَ  اذ  تَ سْ اُ  ادُ شَ رْ اِ وَ 

ان  مَ زَ   

 ُذَكاٌء َوِحْرٌص َواْصِطبَارٌ 

ة  غَ لْ بُ وَ   

Artinya: 

“Ingat! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu 

kecuali dengan sebab enam perkara yang 

sebagaimana akan saya terangkan semua secara 

jelas. Yaitu; kecerdasan, tidak pernah puas, sabar, 

biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama.” 

 

Dari syi’ir diatas guru merupakan salah satu 

syarat mencari ilmu diantara 6 sayarat. Oleh karena 

itu sebagai siswa atau murid wajib menghormati 

guru. Karena dengan ridho seorang guru ilmu yang 

didapat akan bermanfaat. Dan menghormati guru 

harus ditanamkan kepada siswa sejak didni sebagai 

karakter seorang siswa. 

c. Akhlak Kepada Teman 
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Seorang siswa hendaknya selalu berbuat 

baik kepada temannya, seperti saling membantu 

dan saling mengormati, akan menjadikan sangat 

bahagia. 

Dalam hal ini KH. Bisri Musthofa 

menjelaskan dalam bab “sikap kito marang konco” 

yakni:
70

 

لمون كومفول كودو 

كيرا-دوي كيرا  

كارو كونجا كيتا كودو 

 تفا سليرا

Karo konco kito kudu tepo seliro, lamun 

kumpul kudu nduwe kiri-kiro 

Kepada teman kita harus saling 

menghormati. Kalau kumpul harus saling 

mempunyai ukuran 

                                                           
70

 Bisri Musthofa, Mitra Sejati, hlm. 3. 
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اورا دوي دي تتفي اجا 

 دوكا

ادب طاطا سرطا بودي 

 كع فرايوكا

Adab toto sarto budhi kang perayogo, 

ditetepi ojo ora nduwe dugo 

Adab aturan serta budi pekerti yang baik. 

Dipatuhi jangan seperti tidak mempunyai aturan 

 

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya 

Bidayatul Hidayah yang diterjemahkan dalam 

bahasa jawa pegon oleh Abdurrohman bin Abdul 

Aziz, kriteria orang yang patut kita jadikan teman 

ada 5 kriteria, yaitu:
71

 

1) Yang mempunyai intelektual, sehingga kurang 

baik jika berteman dengan orang-orang yang 

                                                           
71

 Abdurrohman Bin Abdul Azis, Biyatul Hidayah, (Surabaya; 

Took Kitab Ashriyah), hlm. 125. 
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bodoh atau idiot karena musuh yang berakal 

itu lebih baik daripada teman yang dungu. 

2) Baik budi pekertinya, maka jangan sampai 

berteman dengan orang yang jelek budi 

pekertinya. 

3) Baik dan benar perilakunya, maka jangan 

berteman dengan orang-orang yang selalu 

berbuat maksiat. 

4) Tidak materialistis, sehingga jangan sampai 

bersahabat dengan orang yang terlalu cinta 

dengan harta. Karena terlalu cinta dengan harta 

adalah sumber petaka. 

5) Jujur atau benar, sehingga jangan bersahabat 

dengan orang-orang yang berdusta. 

Dengan bersikap baik kepada semua teman, 

seorang siswa bias belajar dengan baik dan nyaman 
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di kelas, tanpa menyimpan rasa benci atau marah 

terhadap teman sekelasnya. 

d. Menjenguk Orang Sakit 

Menjenguk orang sakit, merupakan perilaku 

yang menunjukkan bentuk kepedulian kepada 

saudara yang tertimpa musibah berupa sakit. Dalam 

hal ini KH. Bisri Musthofa menjelaskan dalam 

kutipan kitab pada bab “tilik wong loro” berikut:
72

 

ارم ارم ساكيت افا 

 تاكوننا

يين دلورمو نوجو الرا 

 تيليأ نا

Yen dulurmu nuju loro tilikono, arem2 sakit 

opo takonono 

Kalau saudaramu sakit jenguklah. Hiburr 

dan bertanyalah sakit apa 

                                                           
72

 Bisri Musthofa, Mitra Sejati, hlm. 6. 
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نولي فاميت لمون 

 ساري اجا كوكاه

بورو جكوف اورا فرلو 

 سوي لعكه

Buru cukup, ora perlu suwe lenggah, nuli 

pamit lamun sare ojo gugah 

Sebentar cukup, tidak perlu berlama-lama. 

Jika ingin pamit tetapi sedang tidur jangan 

dibangunkan 

 

 

دوين معان سكا جاكوع 

 سكا برس

موكا -نولي دعاء موكا

ل وراساعكا  

Nuli dungo mugo-mugo enggal waras, 

doyan mangan sego jagung, sego beras 

Sambil berdoa semoga lekas sembuh. Mau 

makan nasi jagung, nasi beras. 
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Dalam bait pertama menjelaskan bahwa 

sebagai wujud perhatian kepada yang sedang sakit, 

orang yang menjenguk dapat sakit yang diderita 

oleh orang yang sedang sakit. Bukan hanya itu, 

ketika sedang berada di tempat orang yang sedang 

sakit juga dijelaskan bahwa dalam menjenguk tidak 

perlu berlama-lama dan tidak perlu pamit kepada 

orang yang sedang sakit ketika dia sedang tidur. 

Namun sebagai wujud kesopanan, ketika pamit 

dapat dilakukan kepada keluarga yang sedang 

menunggui orang yang sedang sakit. Mendoakan 

kepada orang yang sedang sakit agar cepat sembuh, 

dan dapat beraktivitas seperti biasa. 

B. Relevansinya Terhadap Materi Akidah Akhlak Kelas 

IX Madrasah Tsanawiyah 



168 

 

Pendidikan karakter saat ini menjadi isu utama 

pendidikan nasional. Selain menjadi bagian dari proses 

pembentukan karakter anak bangsa, pendidikan karakter 

juga diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam 

mensukseskan Indonesia. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) dinyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, maka bagi 

masyarakat yang beragama islam, dipandang perlu adanya 

penyesuaian antara tujuan pendidikan nasional dengan 
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pendidikan agama islam. Hal ini dimaksudkan agar apa 

yang menjadi cita-cita dari pendidikan, baik secara 

nasional maupun agama islam dapat dicapai dengan 

beriringan tanpa mengalahkan satu dengan yang lain. 

Berdasarkan uraian di atas untuk mencapai 

kesesuaian tersebut setelah menganalisis dan mengkaji 

kitab Mitra Sejati secara mendalam, maka penulis 

berkesimpulan bahwa nilai-nilai karakter yang terdapat di 

dalam kitab Mitra Sejati sudah relevan dengan materi 

akidah akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah. Untuk lebih 

jelasnya penulis akan membahasnya sebagai berikut. 

1. Semester ganjil 

Pada semester ganjil ini materi akidah akhlak 

kelas IX Madrasah Tsanawiyah adalah pertama, iman 

kepada hari akhir. Pada materi iman kepada hari akhir 

ini nilai karakter yang relevan adalah nilai religius, 

penulis menyimpulkan relevan karena nilai karakter 
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religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksankan ajaran agama yang dianutnya. Iman 

kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5, 

yang mana rukun iman wajib dipercayai atau diimani 

oleh umat islam tanpa terkecuali. 

Materi yang kedua, yaitu akhlak terpuji diri 

sendiri. Dalam materi ini ada empat sub-materi yaitu, 

berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Pada 

materi ini nilai karakter yang relevan adalah nilai 

kerja keras, karena menurut penulis nilai karakter 

kerja keras sesuai dengan materi tersebut, kerja keras 

sendiri yaitu perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. Dan nilai karakter yang relevan 

selanjutnya adalah nilai kreatif, meskipun nilai 

karakter kreatif tidak terdapat di dalam kitab Mitra 
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Sejati akan tetapi nilai kreatif relevan dengan materi 

akidah akhlak yang kedua yaitu kreatif. Untuk nilai 

karakter kreatif ini penulis memberi tambahan dari 

Permendikbud No. 20 Tahun 2018. 

Materi yang ketiga, yaitu adab bertetangga, 

dalam materi ini penulis memberi penjelasan ada 

beberapa nilai-nilai karakter yang releven dengan 

materi ini, yaitu,  a). nilai toleransi, nilai ini penulis 

rasa sangat relevan dengan materi adab bertetangga, 

karena dalam bertetangga sangat dibutuhkan sikap 

saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik 

itu perbedaan, sifat, agama, dan suku. b). nilai 

bersahabat dan komunikatif, dalam bertetangga kita 

harus senang bergaul dengan tetangga kita, dan 

berbiacar yang sopan kepada tetangga agar tidak ada 

yang terasakiti dengan ucapan kita. Jadi bersahabat 

dan komunikatif juga termasuk adab dalam 
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bertetangga. Penulis menyimpulkan nilai karakter 

bersahabat dan komunikatif relevan dengan materi 

adab bertetangga. c). nilai cinta damai, dalam 

bertetangga kita harus menjaga perkataan, dan 

perbuatan kita dalam berinteraksi sehari-hari agar 

orang lain merasa nyaman dan aman atas kehadiran 

kita didekatnya. Perilaku tersebut merupakan contoh 

cinta damai yang mana sangat baik jika diterapkan 

dalam bertetangga. jadi nilai karakter nilai cinta damai 

penulis simpulkan relevan dengan materi adab 

bertetangga. d). nilai peduli sosial, kita manusia 

sebagai makhluk sosial tentu sangat membutuhkan 

orang lain, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. 

Dalam hal penulis menyebutkan tetangga adalah orang 

yang selalu ada untuk membantu kita saat kita dalam 

kesusahan. Jadi sangat dianjurkan untuk menjaga 

hubungan kita dengan tetangga, dan saling peduli. Jadi 
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nilai peduli sosial ini relevan dengan materi adab 

bertetangga. 

Materi yang keempat, yaitu keteladanan 

sahabat Umar Bin Khattab, dalam materi ini ada 

beberapa keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah 

sahabat Umar Bin Khattab yang penulis rasa relevan 

dengan nilai-nilai karakter yang ada dalam kitab Mitra 

Sejati. Adapun keteladanan dari kisah sahabat Umar 

Bin Khattab sebagai berikut:  

 

a. Berani dan rela berkorban dalam membela 

kebenaran 

Keteladanan sahabat Umar Bin Khattab 

dalam kisah ini penulis menyimpulkan relevan 

dengan nilai karakter cinta damai, karena 

seorang pemimpin yang rela berkorban dalam 
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kebenran akan mewujudkan suatu kedamaian 

untuk rakyatnya. 

b. Bersikap adil dalam memutuskan perkara hukum 

dan tegas dalam memutuskan perkara yang baik 

dan batil 

Keteladanan bersikap adil menurut penulis 

releven dengan nilai karakter demokratis, karena 

setiap orang sebenarnya memiliki hak yang sama, 

baik itu pemimpin maupun rakyat, oleh karena itu 

seorang pemimpin harus bersikap adil dalam 

dalam menegakkan keadilan hukum 

pemerintahannya. 

c. Berjiwa besar dan dapat menghormati hak orang 

lain 

Keteladanan yang kita ambil dari kisah 

Umar Bin Khattab ini adalah menghormati hak 
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orang lain, keteladanan ini relevan dengan nilai 

karakter peduli sosial. 

d.  Sayang terhadap semua rakyat 

Nilai karakter yang relevan dengan 

ketelanan kisah sahabat Umar Bin Khattab ini 

adalah peduli sosial dan cinta damai.  

e. Bersikap jujur dan amanah 

Keteladan yang dapat kita ambil pelajaran 

dari kisah sahabat Umar Bin Khattab adalah 

tentang kejujuran, kejujuran sendiri relevan 

dengan nilai karakter jujur. 

2.  Semester genap 

Untuk pembahasan selanjutnya yaitu materi 

akidah akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah 

semester genap, yaitu yang pertama, iman kepada 

qodho’ dan qodar. Pada materi iman kepada qodho’ 

dan qodar ini nilai karakter yang relevan adalah nilai 
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religius, penulis menyimpulkan relevan karena nilai 

karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. 

Iman kepada qodho’ dan qodar merupakan rukun iman 

yang ke-6, sama dengan materi pada semester ganjil 

yaitu tentang rukun iman, pada materi ini siswa 

dituntut untuk mempercayai segala ketetapan Alla 

Swt, baik ketetapan yang dapat dirubah maupun 

ketetapan yang tidak bisa dirubah, itu semua adalah 

kehendak Allah Swt. Jadi beriman kepada qodho’ dan 

qodar juga merupakan nilai religius. 

Materi yang kedua, yaitu akhlak pergaulan 

remaja, pada materi ini penulis menjelaskan ada 

beberapa nila-nilai karakter yang relevan dengan 

materi tersebut, yaitu, a). nilai toleransi, dalam 

pergaulan remaja khususnya lingkup madrasah atau 

sekolah yang setiap siswanya memiliki berbagai 
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karakter, sifat, dan latar belakang keluarga yang 

berbeda, jika para siswa tidak bias menghargai dan 

menghormati perbedaan tersebut maka akan terjadi 

kesenggangan sosial lebih buruknya bisa memicu 

kekerasan remaja, jadi nilai karakter toleransi sangat 

relevan dengan materi akhlak pergaulan remaja 

tersebut. b). nilai bersahabat dan komunikatif, 

bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerjasama dengan orang lain, yang dapat 

mendorong dirinya sendiri melakukan sesuatu yang 

berguna, serta dapat menghormati keberhasilan orang 

lain. Dan apabila salah dalam menentrukan pilihan 

untuk bergaul, maka ia akan terjebak dalam satu 

lingkup yang kurang baik pula. Mewujudkan 

pendidikan karaktrer bersahabat dan komunikatif 

untuk remaja yaitu dengan mengenal banyak orang, 



178 

 

memahami setiap sifat masing-masing orang. 

Kemudian menentukan sikap apa yang harus diambil 

remaja agar dapat memilah-milah mana yang baik dan 

mana yang buruk. Dapat juga dilakukan dengan 

sosialisasi dan kerjasama. Jadi dari uraian tersebut 

nilai karakter bersahabat dan komunikatif relavan 

dengan materi akhlak pergaulan remaja. c). nilai cinta 

damai, dalam pergaulan sehari-hari untuk terjaganya 

hubungan yang harmonis dan damai remaja harus 

menjaga perkataan dan perbuatan agar orang lain 

merasa nyaman akan kehadiran kita. Jadi dalam 

pergaulan remaja cinta damai sangat diperlukan. d). 

nilai peduli soial, sebagaimana dijelaskan di atas pada 

materi semester satu tentang peduli sosial, pada 

pergaulan remaja peduli sosial juga relevan dengan 

materi akhlak pergaulan remaja. 
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Materi yang ketiga , yaitu adab islam terhadap 

lingkungan, pada materi ini nilai karakter yang relevan 

adalah nilai peduli lingkungan, yaitu sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam disekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli lingkungan 

mencakup apa saja yang berada di dalam lingkungan 

tersebut, meliputu hewan dan tumbuhan. Jadi nilai 

karakter peduli lingkunga relevan dengan materi 

akidah akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah yaitu 

adab islam terhadap lingkungan.  

Materi yang keempat yaitu materi keteladan 

dari kisah sahabat Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi 

Thalib. Dalam materi ini keteladanan yang dapat kita 

ambil yaitu: 
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a. Keteladanan mendahulukan orang lain dan 

kedermawanan Usman Bin Affan 

Keteladan yang dapat kita ambil dari 

materi ini adalah sifat sahabat Usman Bin Affan 

yang mendahulukan orang lain dan sifat 

dermawannya, dari sifat ini penulis 

menyimpulakan bahwa mendahulukan orang lain 

dan dermawan relevan dengan nilai karakter 

peduli sosial,  karena peduli dengan orang lain 

terlebih orang tersebut lebih membutuhkan dari 

pada kita adalah sikpa yang terpuji danj sangat 

baik untuk diterapkan pada kalangan pelajar 

khususnya siswa kelas IX Mts dan umumnya 

untuk semua kalangan. 

Semester ganjil 

No Materi akidah akhlak 

kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah 

Nilai karakter 

dalam kitab 

Mitra Sejati yang 
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relevan 

1 Iman kepada hari akhir  Religius 

2 Akahlak terpuji diri sendiri  kerja keras 

 kreatif 

3 Adab bertetangga  toleransi 

 bersahabat dan 

komunikatif 

 cinta damai 

 peduli sosial  

4 Keteladanan Umar Bin 

Khattab 

 cinta damai 

 demokratis 

 peduli sosial 

 jujur 

 

Semester genap 

No Materi akidah akhlak kelas 

IX Madrasah Tsanawiyah 

Nilai karakter 

dalam kitab Mitra 

Sejati yang 

relevan 
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1 Iman kepada qodho’ dan 

qodar 

 religius 

2 Akhlak pergaulan remaja  toleransi 

 bersahabat dan 

komunikatif 

 cinta damai 

peduli sosial 

3 Adab islam terhadap 

lingkungan 

 peduli 

lingkungan 

4 Keteladanan Usman Bin 

Affan dan Ali Bin Abi 

Thalib 

 peduli sosial  

 

Nilai-nilai karakter yang terdapat dalam 

permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan 

pendidikan karakter (PPK) pada pasal 2 disebutkan ada 

18 nilai karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, 

bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 
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tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

bertanggung jawab, setelah menganalisis dan mengkaji 

kitab mitra sejati tidak semua ke-18 nilai-nilai karakter 

tersebut penulis temukan di dalam kitab, penulis hanya 

menemukan 11 nilai-nilai karakter yaitu religius, jujur, 

toleransi, kerja keras, demokratis, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat dan 

komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, dan peduli 

sosial. 

Dari analisis dan kajian di atas tentang nilai-

nilai karakter dalam kitab Mitra Sejati relevan dengan 

materi akidah akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah 

meskipun dari 11 nilai karakter yang terdapat dalam 

kitab Mitra Sejati belum semuanya ada di dalam materi 

akidah akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah, akan 
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tetapi dengan bahasa yang sederhana yang digunakan 

oleh pengarang kitab yaitu KH. Bisri Musthofa dalam 

menulis kitabnya, isi dari kitab dapat digunakan 

menjadi materi tambahan untuk kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis 

nilai-nilai karakter dalam kitab Mitra Sejati karya KH. 

Bisri Musthofa, maka dapat ditari kesimpulan sebagai 

jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

1. Nilai-nilai karakter dalam kitab Mitra Sejati karya 

KH. Bisri Musthofa ini adalah: religius, jujur, 

toleransi, kerja keras, demokratis, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat dan 

komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, dan 

peduli sosial. 

2. Relevansi terhadap pengembangan materi akidah 

akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah, nilai 

karakter yang terdapat dalam kitab mitra sejati di 
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atas, cukup relevan dengan materi akidah akhlak 

kelas IX Madrasah Tsanawiyah ,meskipun tidak 

semua ada pada materi Akidah Akhak. Pada materi 

Akidah Akhlak kelas IX Madrasah Tsanawiyah 

berikut, pada semester ganjil: iman kepada hari 

akhir, akhlak terpuji diri sendiri (berilmu, kerja 

keras, kratif, produktif), adab bertetangga, dan 

keteladan sahabat Umar Bin Khattab. Dan materi 

pada semester genap: iman kepada qodho’ dan 

qodar, akhlak pergaulan remaja (pengertian 

pergaulan remaj, akhlak terpuji, akhlak tercela), 

akhlak islam terhadap lingkungan (adab pada 

lingkungan, adab pada hewan), kisah sahabat 

Utsman Bin ‘Affan dan Ali Bin Abi Tholib, relevan 

dengan nilai-nilai karakter religius, kerja keras, 

kreatif, toleransi, bersahabat dan komunikatif, cinta 

damai, peduli sosial, dan peduli lingkungan. Maka 
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cukup relevan antara nilai-nilai karakter tersebut 

dengan materi Akidah Akhlak kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah. 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi salah 

satu upaya konstruktif untuk membentuk karakter anak 

didik dalam proses pembelajaran. Karena dalam 

pembelajaran seorang guru selain menerapkan 

kurikulum yang ada juga harus mengambil dari 

berbagai sumber yang relevan, contohnya sumber dari 

kitab-kitab klasik, seperti kitab Mitra Sejati karya KH. 

Bisri Musthofa, karena kitab klasik seperti ini untuk 

materi agamanya masih murni, dan dapat diterapkan 

pada proses pembalajaran masa kini. 
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