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ABSTRAK 

 

Sulistyowati. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Maka<rimu Al-Akhla<q Karangan 
Syaikh Muhammad Bin S{a<lih Al-‘Uthaimi<N Kaitannya  Dengan Pendidikan 

Karakter Dan Budaya Bangsa Indonesia. Skripsi.  Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Erwin Yudi Prahara, 

M.Ag. 

Kata Kunci : Pendidikan Akhlak, Pendidikan Karakter.  

 

Penelitian kajian ini dilatar belakangi oleh karena, pendidikan akhlak itu sangat 

penting bagi manusia untuk membentuk akhlak mulia seseorang. Maraknya perilaku 

menyimpang seperti tawuran, mencuri, berjudi dan tata kehidupan lainnya itu 

umumnya menunjukan kesadaran akhlak dan moral yang merosot pada masyarakat. 

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini, tidak 

sedikit dampak negatifnya terhadap sikap hidup dan perilaku manusia. Karenanya, 

perlu adanya kajian mengenai pendidikan akhlak yang mampu menanggulangi 

permasalahan tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan merelevansikan nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab “Maka<rimu al-Akhla<q” dengan pendidikan karakter. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab “Maka<rimu al-Akhla<q” karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-
‘Uthaimi<n. (2) Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Maka<rimu Al-Akhla<q Karangan 
Syaikh Muhammad Bin S{a<lih Al-‘Uthaimi<N Kaitannya  Dengan Pendidikan Karakter Dan 

Budaya Bangsa Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif dan 

termasuk penelitian pustaka (library reseach), sehingga bahan pustaka merupakan 

sumber data utama. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan buku-buku yang 

berkaitan dengan pembahasan. Dan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

content analisys yaitu analisis tentang isi pesan atau komunikasi. 

Dari hasil penelitian  ini ditemukan bahwa: (1) Nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab “Maka<rimu al-Akhla<q” karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-
‘Uthaimi<n berisis tentang akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap diri sendiri 
dan akhlak terhadap sesama. (2) Nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab 

“Maka<rimu al-Akhla<q‛  di antaranya, yaitu: nilai pendidikan karakter religius yang 

berkaitan dengan sikap taqwa kepada Allah Swt. Pendidikan karakter toleransi, 

demokratis dan tanggung jawab berkaitan dengan Sikap tawadhu‟(rendah hati), 
menahan amarah tidak sombong, dermawan, menjaga harga diri, dan  murūah atau 

bermoral yang baik. Akhlak kepada sesama makhluk disini ditunjukkan dengan 

pendidikan karakter toleransi, demokratis, peduli sosial, mengharagai prestasi, 

komunikatif, dan cinta damai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak merupakan salah satu pilar utama kehidupan masyarakat 

sepanjang sejarah. Kita juga membaca sejarah bahwa bangsa menjadi kokoh, dan 

sebaliknya, suatu bangsa akan runtuh ketika akhlak rusak. Hal ini juga berlaku 

pada umat islam yang pernah mengalami masa kejayaan, Islam pada masa itu 

adalah akhlak mulia. 

Bagi kaum muslim, dalam kehidupan berakhlak mulia, ada contoh ideal 

yang harus selalu dijadikan teladan kapan dan di mana pun. Ia adalah Nabi 

Muhammad Saw, yang salah satu misi  yang dibawanya adalah untuk 

menyempurnakan akhlak. Tentang hal ini, Allah Swt berfirman,   

                   
 

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-

Ahzab: 21) 
 

Agar dapar meneladani peri kehidupan mulia Nabi Muhammad Saw, 

maka tujuan pendidikan bagi masyarakat Muslim harus diarahkan pada 

terbentuknya manusia yang berakhlak mulia (al-akhlak al-karimah). Dengan 
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demikian, pendidikan dalam bidang apapun harus diselaraskan dengan tujuan 

untuk membentuk pribadi yang berakhak mulia, sehingga kemajuan dalam ilmu 

pengetahuan teknologi dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan 

menghancurkannya.
1
 

Dengan pendidikan agama akan menjadi pencerahan spiritual dalam 

memperbaiki moral bangsa. Sebagaimana fungsi dari pendidikan agama islam 

melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai Illahi dan Insani. Sebagai mana 

terkandung dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Fungsi ini melekat pada setiap 

komponen aktifitas pendidikan islam. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya 

penguasaan ilmu agama islam. Serta tertanamnya perasaan agama yang 

mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2
 Barometer tinggi 

rendahnya suatu bangsa terletak pada akhlaknya. Seseorang akan dinilai bukan 

dari ketampanan wajah, jumlah nilai-nilai yang melimpah ataupun jabatannya 

yang tinggi. Allah SWT akan menilai hambaNya berdasarkan tingkat ketaqwaan 

dan amal (akhlak yang baik) yang dilakukannya. Demikian  pula seseorang yang 

memiliki akhlak yang mulia akan dihormati masyarakat karena setiap orang 

disekitarnya merasa tentram dengan keberadaannya sehingga orang tersebut akan 

mulia dilingkungannya.
3
 

                                                           
1
  M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakteristik Generasi Muda  

(Bandung: Marja, 2012),  17-18. 
2
 Muhaimin, wacana pengembangan pendidikan islam (Yogyakarta: pustaka pelajar 2004),73. 

3
 Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Dekolah (Jakarta: 

laksana,2011),9 
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Dewasa ini banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat Indonesia, 

seperti perkelahian masal, perilaku amoral, mencuri, berjudi, dan tata kehidupan 

lainnya yang belum mencerminkan nilai-nilai akhlak dan norma-norma yang 

berlaku. Maraknya perilaku menyimpang itu umumnya menunjuk pada kesadaran 

akhlak dan moral yang merosot, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dialami oleh manusia sekarang ini, tidak sedikit dampak negatifnya terhadap 

sikap hidup dan perilakunya, baik ia sebagai manusia yang beragama, maupun 

sebagai makhluk individual dan sosial. Dampak negatif yang paling berbahaya 

terhadap kehidupan manusia atas kemajuan yang dialaminya, ditandai dengan 

adanya kecenderungan menganggap bahwa satu-satunya yang dapat 

membahagiakan hidupnya adalah nilai material. Sehingga manusia terlampau 

mengejar materi, tanpa menghiraukan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya 

berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan akhlak manusia.  

Untuk itu  dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Salah satunya adalah penanaman pendidikan  agama islam, terlebih pada 

pendidikan akhlak  yang mulia, baik dari keluarga, sekolah dan masyarakat 

dituntun untuk bertanggung jawab terhadap kemunduran moral tersebut. 

Pendidikan Agama islam dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik 

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran islam. Pendidikan tersebut 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan 
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untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4
 Dan juga pendidikan yang 

diberikan kepada anak didik haruslah mengandung pelajaran akhlak. Pendidikan 

akhlak sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana dengan pendidikan 

akhlak yang diberikan dan disampaikan kepada manusia tentu akan menghasilkan 

orang-orang yang bermoral, memiliki jiwa yang bersih, menghindari suatu 

perbedaan yang tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaaan yang 

mereka lakukan. 

Dengan demikian diperlukan pendidikan karakter yang menjadikan suatu 

nilai yang diwujudkan dalam pendidikan akhlak. Seseorang bisa dikatakan 

mempunyai pendidikan karakter jika telah berhasil menyerap lain dan keyakinan 

yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam 

hidupnya. Berdasarkan penjabaran diatas, bahwasannya pendidikan dalam kitab 

kuning memiliki akhlak yang mulia yang sadar bahwasannya dirinya selalu 

diawasi oleh Allah SWT. Dengan demikian, pembahasan akhlak tidak lepas dari 

kitab kuning, buku-buku berhuruf arab yang dipakai dilingkungan pesantren.
6
 

kitab kuning adalah sebutan untuk literature yang digunakan sebagai rujukan 

umum dalam proses pendidikan dilembaga pendidikan islam tradisional 

pesantren.
5
 Sering terdengar ditelinga sebutan ”kitab kuning” adalah “kitab 

klasik” atau mungkin ”kitab” saja, hal ini hanya penyebutan saja yang pada 

                                                           
4
 Muhammad alim, pendidikan agama islam  (bandung:remaja rosda karya,2006),4. 

5
 Nurhayati djamas, dinamika pendidikan islam di Indonesia paska kemerdekaan (Jakarta:PT 

raja grafindo persada, 2009), 34. 
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substansinya tetap sama, yakni kitab yang dikaji oleh umat islam terkait dengan 

ilmu-ilmu agama islam. 

Dalam hal ini melalui kitab Maka<rimu al-Akhla<q penulis merasa tertatik, 

karena melihat kajian dalam kitab ini membicarakan bagaimana 

menyempurnakan akhlak sesuai dengan syari‟at Islam, bermu‟amalah dengan 

Allah, dengan sesama manusia, dan dengan non muslim. Berakhlak mulia ketika 

dalam masyarakat atau bersosialisasi dengan orang-orang yang ada disekitar 

sangatlah diperlukan. Adab bersama dengan orang banyak itu juga dibutuhkan 

karena dalam melakukan sesuatu itu ada adab atau etikanya sendiri-sendiri. 

Dalam kitab ini juga  terdapat penjelasan yang desertakan dengan contoh yang 

akan mempermudah untuk memahaminya isi dari kitab Maka<rimu al-Akhla<q.  

Dari uraian di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis tertarik 

dan menganggap penting untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛, maka judul penelitian ini adalah: nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab Maka<rimu al-Akhla<q karangan Syaikh 

Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n kaitannya dengan pendidikan karakter dan 

budaya bangsa indonesia  

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab oleh 

peneliti adalah: 
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1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ 

karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n? 

2. Bagaimana kaitannya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab ‚Maka<rimu 

al-Akhla<q‛ karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n dengan 

pendidikan karakter dan budaya bangsa indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan rumusan masalah,  tujuan kajian penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab“Maka<rimu al-

Akhla<q” karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n. 

2. Mendeskripsikan kaitannya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n 

dengan pendidikan karakter dan budaya bangsa indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini ialah ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat berikut ini: 
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1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

khazanah pendidikan, khususnya tentang pendidikan akhlak yang terkandung 

dalam kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih 

al-‘Uthaimi<n. 

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

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

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan 

lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam. 

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

memperdalam ajaran agama Islam. 

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman 

dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

 

E. Telaah  Pustaka 

Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan 

fenomena pada situasi, peneliti kualitatif juga melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk bahan telaah 

pustaka pada penelitian ini penulis mengangkat judul skripsi: 

1) Uswatun Khasanah tahun 2002 berjudul: Kajian Kritis Tentang Konsep 



9 
 

 

Pendidikan Akhlak al-Ghazali. Skripsi ini menyimpulkan, pertama: 

pendidikan akhlak sekarang hanya berorientasi pada urusan sopan santun, 

belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia yang beragama. Dan 

pendidikan akhlak hanya ditekankan pada aspek kognitif, sehingga ajaran 

agamanya hanya sekedar pengetahuan, bukan untuk diamalkan dalam 

kehidupan. Akibatnya, di kalangan para siswa terjadi krisis moral. Kedua: 

konsep pendidikan akhlak yang ditawarkan oleh Imam al-Ghazali sangat 

komprehensif dan mempunyai tujuan jelas. Dalam menyusun kurikulum dan 

metode, Ia sangat memperhatikan unsure jasmani maupun rahani dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip pendidikan sekarang ini. Jadi, penilaian negative 

terhadapnya disebabkan oleh kurang lengkapnya dalam memahami dia 

dengan sebenarnya. Ketiga: Imam al-Ghazali memiliki kontribusi yang 

sangat besar dalam rangka membangun konsep pendidikan akhlak islam, 

sedangkan faham islamnya cenderung menganut faham sufi. Secara 

operasional konsepnya dapat di aplikasikan dan dijadikan alternative acuan 

dalam pendidikan. Akhlak seorang muslim di masa sekarang, namun harus 

menggunakan bentuk pendekatan baru serta diperlukan penyempurnaan. 

2) Ulyana Indah tahun 2012 berjudul: Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam 

Kitab Bidāyat al-Hidāyat al-Ghazāli dan Relevansinnya dengan Pendidikan 

Karakter. Skripsi ini menyimpulkan, pertama: Nilai-nilai akhlak dalam kitab 

Bidāyat al-Hidāyat adalah niat mencari ilmu, mengingat Allah, menggunakan 

waktu dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah, etika seorang 
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pendidik, akhlak peserta didik menjaga kesopanan terhadap pendidik, 

menjaga etika terhadap orang tua, menajaga hubungan baik dengan orang 

awam, sahabat, dan orang yang baru dikenal. Kesemuanya ini berorientasi 

pada pembinaan akhlak yang holistik yakni akhlak kepada Allah Swt. (habl 

min Allah), diri sendiri dan orang lain (habl min al-Nās). Kedua: Relevansi 

nilai pendidikan akhlak dalam kitab Bidāyat al-Hidāyat dengan pendidikan 

karakter adalah sebab didalamnya mengandung nilai-nilai karakter religius, 

disiplin, tanggung jawab, bersahabat/komunikatif, cinta damai, toleransi, 

jujur, demokratis, menghargai prestasi dan peduli sosial. Nilai-nilai inicukup 

komperehensif, yaitu learning to live together  (hubungam dalam konteks 

bermasyarakat), learning to be (diri sendiri), dan hubungan dengan Tuhan. 

3) Ulvi Maslihah tahun 2013 berjudul: Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam 

Kitab Taysir Al-Khallaq Karangan Hafizh Hasan Al-Mas‟udy Dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Karakter. Skripsi ini menyimpulkan, 

pertama: Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Taysīr al-Khallāq” di 

antaranya, yaitu: Taqwa kepada Allah, tata krama seorang guru, tata krama 

seorang murid atau akhlak terhadap dirinya sendiri, hak-hak kedua orang tua, 

hak-hak kaum kerabat, hak-hak tetangga, tata krama pergaulan, kerukunan, 

persaudaraan, akhlak terhadap masyarakat, tata krama menghadiri majlis, tata 

krama makan, tata krama minum, tata krama tidur, tata krama di dalam 

masjid, kebersihan. Kedua: Relevansi nilai pendidikan akhlak dengan 

pendidikan karakter dalam kitab “Taysīr al-Khallāq” terdapat beberapa 
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aspek,  yaitu:  

a. Aspek akhlak terhadap Allah, nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Taysīr al-Khallāq yaitu takwa kepada Allah relevansinya dengan 

pendidikan karakter, yakni nilai religius. 

b. Aspek akhlak terhadap diri sendiri, nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Taysīr al-Khallāq yaitu Adab ketika makan, adab ketika minum, adab 

ketika akan tidur, adab menghadiri maljis, adab di dalam masjid, 

menjaga kebersihan (baik badan, pakaian, dan tempat tinggal), bersikap 

jujur, amanah, “iffah (menjaga diri), tawadhu‟(rendah hati), menahan 

amarah tidak sombong, dan  murūah atau bermoral yang baik. 

Relevansinya dengan pendidikan karakter, yakni nilai Jujur, toleransi, 

demokratis, rasa ingin tahu dan tanggung jawab. 

c. Aspek akhlak terhadap orang lain, nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Taysīr al-Khallāq yaitu akhlak  kepada orang tua dan kerabat: anak 

hendaknya tidak  menyakiti dengan ucapan sekecil apapun,  kepada 

kerabat hendaknya menghormati saudara-saudarannya murid mendengar 

baik-baik ketika gurunya mengajar, dan tidak malu untuk bertanya 

tentang apa yang belum ia mengerti. Guru: mendidik muridnya dengan 

baik dan tidak membebani muridnya dengan segala sesuatu yang mereka 

belum mengerti. Tetangga: mengunjunginya jika ia sedang sakit, 

memberi ucapan takziah jika ia kesusahan. Pergaulan: seorang mau 

mendengarkan ucapaan orang lain, menyembunyian rahasia orang lain. 
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Relevansinya dengan pendidikan karakter, yakni nilai toleransi, 

demokratis, peduli sosial, mengharagai prestasi, komunikatif, cinta 

damai, dan peduli sosial. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak 

karya ilmiah yang mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Akan tetapi 

kajian ini berbeda dengan beberapa kajian yang telah ada, karena penulis tertarik 

dengan pembahasan nillai-nilai akhlak  yang terkandung dalam suatu kitab 

‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n 

yang belum dikaji sebelumnya. 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. 

Penulis mencoba mengkaji tentang nillai-nilai akhlak dalam kitab ‚Maka<rimu 

al-Akhla<q‛ karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian pustaka 

(library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-

data kepustakaan, yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku yang 

berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.
6
 

 

                                                           
6
 Hanifatul Masruroh, Skripsi: Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Kitab 

“al-Minah al-Saniyah” Karya „Abd al-Wahab al-Sya‟raniy dan Urgensinya Di Era Pendidikan Global 
(Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2012), 13. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan 

sebagai berikut:  

a. Sumber data primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek 

kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun 

sumber data tersebut adalah kitab “Maka<rimu al-Akhla<q‛ karangan 

Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata 

lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data,
7
 diantaranya adalah: 

1) Faqi<huz Zama<n, Budi Pekerti Yang Mulia, tt. 

2) Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013. 

3) DR. Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, keistimewaan Akhlak 

Islami, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. 

4) Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. 

                                                           
7
 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta : Kurnia Alam Semesta, 

2003), 10. 
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5) Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban 

Bangsa, Surakarta: Yuma Pustaka, 2010. 

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

Sekolah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.  

7) Hanifatul Masruroh, Skripsi: Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Yang 

Terkandung Dalam Kitab “al-Minah al-Saniyah” Karya „Abd al-

Wahab al-Sya‟raniy dan Urgensinya Di Era Pendidikan Global, 

Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2012. 

8) M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun 

Karakteristik Generasi Muda, Bandung: Marja, 2012. 

9) Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak, Paduan Perilaku Muslim Modern, 

Solo: Era Intermedia, 2004. 

10) Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : 

Kurnia Alam Semesta, 2003. 

11) Muhaimin, wacana pengembangan pendidikan islam, Yogyakarta: 

Pustaka pelajar 2004. 

12) Nurla Isna Aunillah, panduan menerapkan pendidikan karakter di 

sekolah, Jakarta: Laksana, 2011.  

13) Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2006.  
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15) Dany Haryanto, Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011. 

16) Husain Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (library research), maka 

dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data literer 

yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek 

pembahasan yang di maksut. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang 

diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul 

yaitu tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Maka<rimu al-

Akhla<q” karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n, terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang 

lainnya, masing-masing dari kelompok data, baik dari primer maupun 

sekunder sebagaimana telah disebutkan di atas. 

b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus mensistematiskan data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu tentang 
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nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ karangan 

Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n.  

c. Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis 

isi untuk untuk melaksanakan kajian terhadap nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang termuat dalam kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ karangan Syaikh 

Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n yaitu tentang  kemuliaan akhlak dan 

budi pekerti yang luhur diantaranya:  berakhlak mulia kepada sesama 

manusia, cara meraih akhlak mulia, gambaran akhlak mulia, akhlak 

kepada non muslim, dan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak mulia 

dalam kitab‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ karangan Syaikh Muhammad Bin 

S{a<lih al-‘Uthaimi<n, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan 

dari rumusan yang ada. 

4. Teknik Analisis Data 

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

majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis yaitu suatu metode yang menggunakan 

teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi 

komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang 

terdokumentasikan. Analisis ini berfungsi untuk menggali nilai-nilai yang 
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terpendam, atau dengan kata lain untuk mengungkapkan makna yang tersirat 

dan tersurat.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini ada lima batang tubuh, yakni lima bab. Pada bab 

pertama memuat prosedur penelitian yakni berangkat dari melakukan penjajagan 

awal di lokasi penelitian (place), peneliti menemukan beberapa fenomena 

kegiatan (activities) yang unik yang dilakukan oleh orang-orang (actors) dalam 

lokasi tersebut. Dari sini, peneliti menemukan beberapa gejala sosial yang 

bersifat holistik. Adapun bagian ini adalah latar belakang masalah. 

Untuk selanjutnya, mencakup bab-bab yang membahas masalah yang 

telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya mulai dari 

bagian awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan telaah 

hasil penelitian terdahulu, metode penelitian dan analisis data. 

Di lanjutkan dengan bab kedua yang mendeskripsikan teori tentang 

pendidikan akhlak dan pendidikan karakter. Sub bab pertama berisi tentang 

pendidikan akhlak dan sub bab kedua berisi tentang pendidikan karakter. Kedua 

sub bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi landasan dalam 

melaksanakan penelitian kajian pustaka ini. 
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Sedangkan pada bab ketiga adalah paparan data-data yang berisi tentang 

sejarah biografi Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n dan nilai-nilai 

akhlak yang terkandung dalam kitab “Maka<rimu al-Akhla<q” karangan Syaikh 

Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n. 

Kemudian bab keempat merupakan analisis data yang meliputi tentang 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab  ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ karangan 

Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n kaitannya dengan pendidikan 

karakter dan budaya bangsa indonesia. 

Bab kelima adalah bab terakhir yaitu penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENDIDIKAN AKHLAK DAN PENDIDIKAN KARAKTER 

 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan sering diartikan dengan tarbiyat, tahzib, dan ta‟dib. Hasan 

Langgulung memberikan pengertian bahwa, yang dimaksud dengan 

pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya 

diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak-anak 

atau orang yang dididik. Seperti dikutip M.Arif, John Dewey berpendapat 

bahwa pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan 

dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun 

daya perasaan (emosional) menuju kearah tabiat manusia dan manusia biasa. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa, setidaknya yang dimaksud 

pendidikan adalah suatu kegiatan yang disengaja untuk perilaku lahir dan 

batin manusia menuju arah tertentu yang dikehendaki.
8
 

Kata “akhlaq” berasal dari bahasa arab, yaitu jama‟ dari kata 

“khuluqun” yang secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata 

“akhlaq” juga berasal dari kata “akhlaqa” atau “khalqun”, artinya kejadian, 

serta erat hubungannya dengan “khaliq” artinya menciptakan, tindakan atau 
                                                           

8
Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih (Yogyakarta: Belukar, 2004), 37.  
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perbuatan, sebagaimana terdapat kata “al-khaliq”, artinya pencipta dan 

“makhluq”, artinya yang diciptakan.
9
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akhlak sepadan 

dengan budi pekerti. Jika ditelusuri lebih jauh, akhlak juga sepadan dengan 

moral. Menurut KBBI, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima 

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dengan 

demikian, akhlak berkaitan erat dengan nilai-nilai baik dan buruk yang 

diterima secara umum di tengah masyarakat. 

Untuk mengetahuai pengertian akhlak lebih lengkap, marilah kita 

simak definisi akhlak yang dikemukakan oleh beberapa ulama islam berikut:  

a. Ibn Maskawaih, yang terkenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka 

mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. 

b. Al-Ghazali mendefinisikan akhlak yaitu: suatu ungkapan tentang keadaan 

pada jiwa bagian dalam yang melahirkan macam-macam tindakan 

dengan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan terlebih 

dahulu. 

c. Ahmad Amin dalam akhlak: khulq ialah membiasakan keinginan. 

d. Al-Jahizh: akhlak adalah jiwa seseorang yang selalu mewarnai setiap 

tindakan dan perbuatan, tanpa pertimbangan maupun keinginan.
10

 

                                                           
9
 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 13. 
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e. Akhlak maknanya adalah perangai dan tabiat. Keduanya seperti yang 

telah dikatakan oleh para ulama sebagai gambaran batin seorang 

manusia. Karena manusia itu memiliki dua macam gambaran: 

f. Gamabaran lahiriyah: yaitu bentuk penciptaannya yang Allah jadikan 

badan baginya. Penampilan yang nampak ini ada yang indah dan bagus, 

ada pula yang buruk dan jelek serta ada yang sedang-sedang saja. 

g. Gambaran batiniyah: yaitu kondisi kejiwaan yang menancap kokoh yang 

darinya akan lahir akhlak yang baik. Ada juga yang buruk jika yang 

muncul darinya adalah akhlak yang buruk. Inilah yang disebut dengan 

istilah akhlak. Dengan demuikian, akhlak adalah gambaran batiniyah 

yang dijadikan tabiat bagi manusia.
11

 

Karena itu akhlak memiliki manfaat dan perannya tersendiri dalam 

kehidupan seorang muslim, baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri, 

juga bagi masyarakat luas.
12

 

Pendidikan akhlak adalah inti pendidikan semua jenis pendidikan 

karena ia mengarah pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia 

sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun 

terhadap luar dirinya.
13

 

 

                                                                                                                                                                      
10

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

(Bandung: Marja, 2012), 23-24. 
11

 Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin, Akhlak-Akhlak Mulia Terjemah Makarimu 

Al-Akhlak, terj. Abu Hudhaifah Ahmad bin Kadiyat (Surakarta: Pustaka Alfiyah, 2010), 19. 
12

Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak, Paduan Perilaku Muslim Modern  , 20. 
13

 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih, 38. 
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2. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Dengan mengetahui semua seluk-seluk yang terkait dengan akhlak, 

maka manusia akan menggapai kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. Akhlakul karimah yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-

hari akan membawa manusia pada ketenangan dan kedamaian jiwa di bawah 

ridha Allah Swt. Mereka yang berakhlak baik akan dicintai kawan dan 

disegani lawan, karena takwa selalu menjadi pakaian orang-orang yang 

berakhlak mulia.  

Mustafa Zuhri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu, ialah 

untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah 

sehingga hati suci bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima Nur cahaya 

Tuhan.
14

 

Dengan demikian, secara ringkas dapat dipahami bahwa ilmu akhlak 

itu bertujuan untuk memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia 

dalam mengetahui perbuatan yang baik atau yang buruk. Terhadap perbuatan 

yang baik ia berusaha melakukannya, dan terhadap perbuatan yang buruk ia 

berusaha untuk menghindarinya. 

Sedangkan Tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan Ibnu 

Maskawaih adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara 

                                                           
14

 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, 11. 
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spontan untuk melahirkan semua perbuatan bernilai baik sehingga mencapai 

kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sempurna.
15

 

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa 

tujuan pendidikan akhlak adalah menjadikan seseorang sebagai individu yang 

baik, yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mencapai 

kesempurnaan akhlak dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

3. Ruang Lingkup Akhlak 

Ruang lingkup akhlak Islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran 

islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak 

diniah (agama/islami) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap 

Allah, hingga kepada sesama (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan 

benda-benda yang tak bernyawa). Berbagai bentuk dan ruang lingkup akhlak 

yang demikian itu dapat paparkan sebagai berikut: 

a. Akhlak terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan 

akhlaki sebagaimana telah disebut di atas. 

Ada empat alasan mengapa manusia berakhlak kepada Allah swt.  

                                                           
15

 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih, 116. 
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1) Karena Allah-lah yang menciptakan manusia. Dengan demikian 

sebagai yang diciptakan sudah sepantasnya berterima kasih pada yang 

menciptakannya. 

2) Karena Allah-lah yang memberikan pancaindra, berupa pendengaran, 

penglihatan, akal pikiran dan sanubari, disamping anggota badan yang 

kokoh dan sempurna kepada manusia. 

3) Karena Allah-lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana 

yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan 

makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang 

ternak dan sebagainya. 

4) Allah-lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya 

kemampuan menguasai daratan dan lautan.  

Namun, demikian sesungguhpun Allah telah memberikan berbagai 

kenikmatan kepada manusia sebagaimana disebutkan diatas, bukanlah 

menjadi suatu alasan bahwa Allah perlu diagungkan  dan disembah. Bagi 

Allah, disembah atau tidak, tidak akan mengurangi kemuliaan-Nya. Akan 

tetapi, manusia sebagai makhluk-Nya sudah sepantasnya menunjukkan 

akhlak yang baik kepada Allah.
16

 

Akhlak terhadap Allah antara lain:  

1) Taqwa, didefinisikan memelihara diri dari siksaan Allah dengan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Menurut ‘Afi<f ‘abd 
                                                           

16
 Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 179-180. 
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al-Fatta<h thabba<rah dalam bukunya Ru<h{ ad-Di<n al-Isla<mi 

mendefinisikan taqwa dengan: seseorang memelihara dirinya dari 

segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya dan dari 

segala sesuatu yang yang mendatangkan madharat, baik bagi dirinya 

sendiri maupun bagi orang lain.17
 

2) Cinta dan ridha  

Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati 

yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang 

dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Islam 

tidak hanya mengakui keberadaan cinta itu pada diri manusia, tetapi 

juga mengaturnya sehingga terwujud dengan mulia. Bagi seorang 

mukmin, cinta, pertama dan utama sekali diberikan kepada Allah 

SWT. Allah lebih dicintainya daripada segala-galanya. Sejalan 

dengan cinta kepada Allah SWT, seorang mukmin akan mencintai 

Rasul dan jihad kepada-Nya.18  

Sejalan dengan cinta, seorang Muslim haruslah dapat bersikap 

ridha dengan segala aturan dan keputusan Allah SWT. Artinya dia 

harus dapat menerima dengan sepenuh hati, tanpa ada penolakan 

sedikitpun, segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, 

baik berupa perintah, larangan ataupun petunjuk-petunjuk lainnya.  

                                                           
 
17

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: LPPI, 1999), 17.  
18

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,, 24-25. 
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Dengan keyakinan seperti itu dia juga akan menerima segala 

qadha dan qadar Allah terhadap dirinya. Dia akan bersyukur atas 

segala kenikmatan, dan akan bersabar atas segala cobaan. Demikian 

sikap cinta dan ridha kepada Allah SWT. Dengan cinta kita 

mengharapkan ridha-Nya, dan dengan ridha kita mengharapkan cinta-

Nya.19
 

3) Ikhlas 

secara etimologi yang dimaksud dengan ikhlas beramal semata-

mata mengharap ridha Allah SWT. Dalam bahasa populernya ikhlas 

adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata mengharap ridha dari 

Allah SWT. 
20

  

4) Khauf dan raja‟ 

Khauf dan raja‟ atau takut dan harap adalah sepasang sikap batin 

yang harus dimiliki secara seimbang oleh seorang Muslim. Khauf 

adalah kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang 

akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang 

disukainya.
21

 Sedangkan raja‟ atau harap adalah memautkan hati 

kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Raja‟ harus 

didahului usaha yang sungguh-sungguh. Harapan tanpa usaha 

namanya angan-angan kosong. 

                                                           
19

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,, 28. 
20

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,, 29. 
21

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,, 38. 
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5) Tawakkal 

Tawakkal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan 

dari selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya 

kepada-Nya. Tawakkal adalah salah satu buah keimanan. Setiap orang 

yang beriman bahwa urusan kehidupan, dan semua manfaat dan 

madharat ada ditangan Allah, akan menyerahkan segala sesuatunya 

hanya kepada-Nya dan akan ridha dengan segala kehendak-Nya.
22

 

6) Syukur  

Syukur ialah mumuji pemberi nikmat atas kebaikan yang telah 

dilakukannya. Syukurnya seorang hamba berkisar atas tiga hal, yang 

apabila ketiga tidak berkumpul, maka tidaklah dinamakan bersyukur, 

yaitu: mengakui nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir, 

dan menjadikannya sarana untuk taat kepada Allah.
23

 

7) Muraqabah 

Muraqabah adalah kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu 

berada dalam pengawasan Allah SWT. Kesadaran itu lahir dari 

keimanannya bahwa Allah dengan sifat „ilmu, bashar, dan sama‟ 

(mengetahui, melihat dan mendengar-Nya) mengetahui apa saja yang 

dia lakukan kapan dan di mana saja.
24

 

 

                                                           
22

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 44. 
23

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,50. 
24

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,54. 
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8) Taubat 

Taubat berakar dari kata ta<ba yang berarti kembali. Orang yang 

bertaubat kepada Allah SWT adalah orang yang kembali dari sesuatu 

menuju sesuatu, kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat yang 

terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintah Allah, kembali 

dari maksiat menuju taat, kembali dari segala yang dibenci Allah 

menuju yang diridhai Allah, kembali dari yang saling bertentangan 

menuju yang saling menyenangkan, kembali kepada Allah setelah 

meninggalkan-Nya dan kembali taat setelah menentang-Nya. 25
 

b. Akhlak terhadap Rasulallah 

1) Mencintai dan memuliakan Rasulullah  

Setiap orang mengaku beriman kepada Allah tentulah harus 

beriman bahwa Muhammad Saw adalah Nabi dan Rasulallah yang 

terakhir, penutup sekalian Nabi dan Rasul, tidak ada lagi Nabi, apalagi 

Rasul setelah beliau. Sebagai orang mukmin seorang mukmin sudah 

seharusnya dan sepantasnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita 

kepada siapapun selain Allah SWT. Bila iman kita tulus, lahir dari 

lubuk hati yang paling dalam tentulah kita akan mencintai beliau, 

karena cinta itulah yang membuktikan kita betul-betul beriman atau 

tidak kepada beliau.
26

 

                                                           
25

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,57. 
26

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,65. 
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2) Mengikuti dan mentaati Rasul 

Mengikuti Rasulullah saw adalah salah satu bukti kecintaan 

seorang kepada Allah SWT. Rasulullah saw, sebagaimana Rasul-rasul 

yang lain, diutus oleh Allah SWT untuk diikuti dan dipatuhi. Apa saja 

yang datang dari Rasulullah saw harus diterima, apa yang 

diperintahkannya diikuti, dan apa yang dilarangnya ditinggalkan. 

Ketaatan kepada Rasulullah bersifat mutlak, karena taat kepada beliau 

merupakan bagian dari taat kepada Allah.
27

 

3) Mengucapkan shalawat dan salam. 

 Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman 

untuk mengucapkan shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad saw. 

                  

 
Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat 

untuk Nabi
28

. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah 

kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan 

kepadanya
29

. 
 

Perintah untuk bershalawat dan salam kepada Nabi Muhammad 

dalam ayat di atas diawali oleh Allah SWT dengan pernyataan bahwa 

                                                           
27

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,70. 

 
28

 Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari Malaikat berarti 

memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti 

dengan perkataan:Allahuma shalli ala Muhammad. 
29

 Dengan mengucapkan Perkataan seperti:Assalamu'alaika ayyuhan Nabi artinya: semoga 

keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi 
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Allah dan para malaikat-Nya bersalawat kepada beliau. Hal itu 

menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kedudukan beliau disisi 

Allah SWT, juga menunujukkan betapa pentingnya perintah 

bershalawat dan salam itu kita lakukan. Bahkan untuk memastikan 

bahwa setiap orang yang beriman akan mengucapkannya, shalawat 

dan salam itu dijadikan sebagai salah satu bacaan dalam shalat.
30

 

c. Akhlak pribadi 

1) Shidiq  

Shidiq artinya benar atau jujur, lawan dari dusta atau bohong. 

Seorang muslim dituntut untuk selalu berada dalam keadaan benar 

lahir batin, benar hati (s{idq al-qalb), benar perkataan (s{idq al-hadith), 

dan benar perbuatan (s{idq al-‘amal). Antara hati dan perkataan harus 

sama dan antara perkataan dan perbuatan juga harus sama.31 

2) Amanah  

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat 

amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan 

seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara 

keduanya terdapat kekuatan yang sangat erat sekali.
32
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3) Istiqomah 

Istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan 

keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam 

tantangan dan godaan. Seorang yang istiqomah adalah laksana batu 

karang di tengah-tengah lautan yang tidak bergeser sedikitpun 

walaupun dipukul oleh gelombang yang bergulung-gulung.
33

 

4) Iffah 

Iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang 

akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Oleh karena itu, 

utuk menjaga kehormatan diri tersebut, setiap orang harus menjauhkan 

diri dari segala perbuatan  dan perkataan yang dilarang oleh Allah 

SWT. Dia harus mengendalikan hawa nafsunya, tidak saja dari hal-hal 

yang haram, bahkan harus juga menjaga dirinya dari hal-hal yang halal 

karena bertentangan dengan kehormatan diri. 
34

 

5) Mujahadah 

Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk 

melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri 

terhadap Allah SWT, baik hambatan yang bersifat internal maupun 

eksternal. Untuk mengatasi dan melawan semua hambatan (internal 

dan eksternal) tersebut diperlukan kemauan keras dan perjuangan yang 
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sungguh-sungguh itulah yang disebut mujahadah. Apabila seseorang 

bermujahadah untuk mencari keridhoan Allah SWT, maka Allah 

berjanji akan menunjukkan jalan kepadanya untuk mencapai tujuannya 

tersebut. 
35

 

6) Syaja‟ah  

Syaja‟ah adalah keberanian. Keberanian tidaklah ditentukan 

oleh kekuatan fisik, tetapi ditentukan oleh kekuatan hati dan 

kebersihan jiwa. Betapa banyak orang yang fisiknya besar dan kuat, 

tapi hatinya lemah, pengecut. Sebaliknya betapa banyak yang fisiknya 

lemah, tapi hatinya seperti hati singa.
36

 

7) Pemaaf 

Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan 

orang lain tanpa ada sedikitpun rasa benci dan keinginan untuk 

membalas. Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memaafkan 

kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari 

yang bersalah.
37

 

d. Akhlak dalam berkeluarga 

1) Akhlak terhadap orang tua  

a) Mencintai mereka melebihi kerabat lainnya  

b) Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang  
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c) Berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, 

mempergunakan kata-kata lemah lembut 

d) Berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya 

e) Mendoakan keselamatan dan keampunan kepada mereka 

kendatipun seorang atau kedua-duanya telah meninggal dunia.
38

 

2) Kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak 

Anak adalah amanah yang harus dipertangguang jawabkan 

orang tua kepada Allah SWT. Anak adalah tempat orang tua 

mencurahkan kasih sayangnya. Dan anak juga investasi masa depan 

untuk kepentingan orang tua di akhirat kelak. Oleh karena itu orang 

tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni dan 

mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih 

sayang.
39

 

3) Silaturrahim dengan kerabat karib 

Istilah (shillatu ar-rah{imi) terdiri dari dua kata, shillah 

(hubungan, sambungan) dan rah{im (peranakan). Istilah ini adalah 

symbol dari hubungan baik penuh kasih sayang antara sesama karib 

kerabat yang asal usulnya berasal dari satu rahim.40 

 

 

                                                           
38

 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, 350. 
39

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 172. 
40

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 183. 



34 
 

 

e. Akhak bermasyarakat 

1) Bertamu dan menerima tamu 

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak akan pernah 

terlepas dari kegiatan bertamu dan menerima tamu. Adakalanya kita 

yang datang mengunjungi sanak saudara, teman-teman atau para 

kenalan, dan lain waktu kita yang dikunjungi. Supaya kegiatan 

kunjung mengunjungi tersebut tetap berdampak positif bagi kedua 

belah pihak.
41

 

2) Hubungan baik dengan tetangga 

Sesudah anggota keluarga sendiri orang yang paling dekat 

dengan kita adalah tetangga. Merekalah yang diharapkan paling 

dahulu memberikan bantuan jika kita membutuhkannya. Jika tiba-tiba 

kita ditimpa musibah, maka tetanggalah yang paling dahulu 

mengulurkan bantuan.
42

 

3) Hubungan baik dengan masyarakat 

Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan, karena tidak 

ada seorangpun yang dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula 

hidup bermasyarakat sudah merupakan fitrah manusia. Pada dasarnya, 

tidak ada bedanya antara tata cara pergaulan masyarakat sesama 
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muslim dan dengan non muslim. Kalau pun ada perbedaan, hanya 

terbatas dalam beberapa hal yang bersifat ritual keagamaan.
43

 

4) Pergaulan Muda-mudi 

Dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, 

terutama antar muda-mudi ada beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian khusus disamping ketentuan umum yang berhubungan 

bermasyarakat lainnya yaitu tentang mengucapkan salam, berjabat 

tangan dan khalwah.
44

 Rasulullah saw mengajarkan bahwa untuk lebih 

menyempurnakan salam dan menyempurnakan tali ukhuwah 

islamiyah, sebaiknya ucapan salam diikuti dengan berjabat tangan 

(bersalaman) tentu jika memungkinkan
45

. Yang dimaksut berkhalwah 

adalah berdua-duan antara pria dan wanita yang tidak punya hubungan 

suami istri dan tidak pula mahram tanpa ada orang yang ketiga.
46

 

5) Ukhuwah Islamiyah 

Ukhuwah islamiyah adalah sebuah istilah yang menunjukkan 

persaudaraan antara sesama muslim di seluruh dunia tanpa melihat 

perbedaan warna kulit, bahasa, suku, bangsa dan kewarganegaraan. 

Yang mengikat persaudaraan itu adalah kesamaan keyakianan atau 

iman kepada Allah dan Rasulnya. Ikatan keimanan jauh lebih kokoh 

                                                           
43

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 205. 
44

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 210. 
45

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 216. 
46

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 218. 



36 
 

 

dan abadi dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lainnya, bahkan 

jauh lebih kuat dibanding dengan ikatan darah sekalipun.
47

 

f. Akhlak bernegara 

1) Musyawarah 

Musyawarah adalah bentuk masdar dari kata kerja sya<wara 

yang dari segi jenisnya termasuk kata kerja mufa<’alah (perbuatan yang 

dilakukan timbal balik), maka musyawarah haruslah bersifat dialogis, 

bukan monologis. Semua anggota musyawarah bebas mengemukakan 

pendapatnya.
48

 

2) Menegakkan keadilan 

Keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak seimbang 

dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan 

kebutuhannya.
49

 

3) Amar ma‟ruf nahi munkar 

Secara harfiah Amar ma‟ruf nahi munkar berarti menyuruh 

kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Jika umat islam 

ingin mendapatkan kedudukan yang kokoh di atas permukaan bumi 

disamping mendirikan shalat dan membayar zakat mereka harus 

melakukan amar ma‟ruf nahi munkar.50
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4) Hubungan pemimpin dan yang dipimpin 

Secara optimal kepemimpinan Allah SWT itu dilaksanakan 

oleh Rasulullah swt, dan sepeninggalannya itu dilakukan oleh orang-

orang yang beriman.
51

 Sekalipun dalam struktur bernegara ada hirarki 

kepemimpinan yang mengharuskan umat ataupun rakyat patuh kepada 

pemimpinnya, tetapi pada pergaulan sehari-hari hubungan antara yang 

pemimpin dan yang dimimpin tetaplah dilandaskan kepada prinsip-

prisip ukhuah islamiyah, bukan prinsip atasan dan bawahan.
52

  

g. Akhlak terhadap lingkungan 

1) Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup 

2) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, fauna 

dan flora yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia 

dan makhluk lainnya 

3) Sayang kepada sesama makhluk.
53

 

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala sesuatu yang 

berada disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda tak bernyawa. 

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Qur‟an terhadap lingkungan 

berfungsi bagi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut 

adanyainteraksi antara manusia dan sesamanya dan manusia terhadap 
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alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta 

bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.  

Sesungguhnya banyak manusia yang memahami bahwa akhlak 

mulia hanyalah khusus dalam berhubungan dengan sesama makhluk saja 

dan tidak berkaitan dengan hubungan makhluk terhadap penciptanya. 

Tetapi ini adalah pemahaman yang pendek, karena sesungguhnya akhlak 

mulia sebagaimana terdapat pada hubungan sesama makhluk, juga terjadi 

dalam berhubungan dengan Allah. Jadi yang berkaitan dengan tema 

akhlak mulia adalah yang berhubungan dengan Allah serta yang 

berhubungan dengan sesama makhluk juga.
54

 

 

B. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian karakter 

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, 

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

temperamen, watak.” Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, 

bersifat, bertabiat dan berwatak”. Menurut Tadkira<tun Musfiroh (UNY, 

2008), karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitude), perilaku 

(behavior), motivasi (motivation) dan keterampilan (skill). Karakter berasal 

dari kata yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 
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tingkah laku sehingga orang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek 

lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang 

perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.
55

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “karakter” diartikan 

sebagai sifat-sifat kejiwaan, etika yang membedakan individu dengan yang 

lain. Karakter bisa diartikan tabiat, perangai atau perbuatan yang selalu 

dilakukan (kebiasaan). Karakter juga diartikan watak atau sifat batin manusia 

yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku.
56

 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan masyarakat, 

bangsa dan Negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang 

dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat 

dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri 

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

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

hukum tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah 

perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap 

maupun dalam bertindak. Warsono dkk. (2010) mengutip Jack Corley dan 

                                                           
55

 Dany Haryanto, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta : Prestasi 

Pustaka), 3. 
56

M. Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai Pendidikan Karakter , 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012 ), 39. 



40 
 

 

Tomas Philip (2000) yang menyatakan: “karakter merupakan sikap dan 

kebiasaan seseorang yang  memungkinkan dan mempermudah tindakan 

moral.” Scerenko (1997) mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri 

yang membentuk dan membedakan ciri pribadi. 

Rabert Marine (1998) mengambil pendekatan yang berbeda terhadap 

makna karakter, menurut dia karakter adalah gabungan yang samar-samar 

antara sikap, perilaku bawaan dan kemampuan, yang membangun pribadi 

seseorang. 

Mengacu pada berbagai pengertian di atas, serta faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi karakter, maka karakter dapat dimaknai sebagai nilai 

dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh 

hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang 

lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-

hari.
57

   

Konsep karakter pertama kali digagas oleh pedagog Jerman 

F.W.Foerster. menurut bahasa bahasa, karakter berarti kebiasaan. Sedangkan 

menurut istilah, karakter ialah, sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang 

mengarah tindakan seorang individu. Jika pengetahuan tentang karakter 

seseorang dapat diketahui, maka dapat diketahui pula individu tersebut akan 

bersikap dalam kondisi-kondisi tertentu. 

                                                           
57

 Muchlas Samani, Harianto, Konsep dan Moral Pendidikan Karakter  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 41-43. 



41 
 

 

M. Furqon Hidayatullah mengutip dari Rutland mengemukakan bahwa 

kata karakter dari bahasa latin yang berarti dipahat. Sebuah kehidupan, seperti 

sebuah blok granit dipahat. Sebuah kehidupan, seperti sebuah blok granit 

dengan berhati-hati memahatnya. Ketika dipukul sembarangan, maka akan 

rusak. Karakter merupakan gabungan dari kebajikan dan nilai-nilai yang 

dipahat dalam batu hidup tersebut, sehingga akan mengatakan nilai yang 

sebenarnya. 

Doni Koesoema menambahkan, istilah karakter berasal dari yunani  

(karasso) yang berarti format dasar. Ia memandang terdapat dua makna 

karakter, yaitu, 1).kumpulan kondisi yang ada begitu saja. Karakter ini 

dipandang sebagai sesuatu yang telah ada (given). 2). Tingkat kekuatan 

individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter ini disebut proses yang 

dikehendaki (wiled). 

Berbeda dengan Ratna Megawangi, menurutnya karakter merupakan 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan 

bijak dan mengaplikasikan dalam keidupan sehari-hari. 
58

 

2. Pengertian pendidikan karakter 

Pendidikan Karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja 

untuk mengembangkan karakter yang baik (good character) berlandaskan 
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kebajikan-kebajikan inti (core virtues) yang secara obyektif baik bagi individu 

maupun masyarakat.
59

 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.  

Pengertian yang sederhana pendidikan karakter adalah hal positif apa 

saja yang diajarkan. Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-

sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nila-nilai kepada para siswanya 

(Winton, 2010). Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan 

pendidikan yang mendukung pengembangan sosial, pengembangan 

emosional, dan mengembangan etik para siswa.  

Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang 

mengembangkan karakter yang mulia (good charakter) dari peserta didik 

dengan mempraktikan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan 

keputusan yang beradap dalam berhubungan dengan sesama manusia maupun 

dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya 

dengan Tuhannya. Departemen pendidikan Amerika Serikat mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai berikut: “pendidikan karakter mengajarkan 

kebiasaan berfikir dan kebiasaan berbuat yang dapat membantu orang-orang 

hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, sahabat, tetangga, masyarakat, 

                                                           
59

 Sabtono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis 

(Surabaya: Erlangga, 2011), 23. 



43 
 

 

dan bangsa.” Menjelaskan pengertian tersebut dalam brosur pendidikan 

karakter (character Education Brochure) dinyatakan bahwa: pendidikan 

karakter adalah suatu proses pembelajaran yang memberdayakan siswa dan 

orang dewasa di dalam komunitas sekolah untuk memahami, peduli tentang, 

dan berbuat berlandaskan nilai-nilai etik seperti respek, keadilan, kebajikan 

warga dan kewarganegaraan, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri 

maupun orang lain. 

Lickona (1991) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya 

yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan 

bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis. Secara sederhana, Lickona 

(2004) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang 

secara sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa. Sementara itu Alfie 

Kohn, dalam Noll (2006) mengatakan bahwa pada hakikatnya “pendidikan 

karakter dapat didefinisikan secara luas maupun secara sempit. Dalam makna 

yang luas pendidikan karakter mencakup hampir seluruh usaha sekolah di luar 

bidang akademis terutama yang bertujuan untuk membantu siswa tumbuh 

menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik. Dalam makna yang 

sempit pendidikan karakter dimaknai sebagai sejenis pelatihan moral yang 

merefleksikan nilai tertentu.” 

Menurut Scerenko (1997) pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

upaya yang sungguh-sungguh dengan cara mana ciri kepribadian positif 

dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian 
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(sejarah, dan biografi para bijak dan pemikir besar), serta praktik emulasi 

(usaha yang maksiamal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang 

dinikmati dan dipelajari). Sementara itu, Arthur dalam makalahnya berjudul 

Traditional Approaches to Charakter Education in Britain and America  

(Nucci and Narvaez, 2008), mengutip Anne Lockwood (1997) mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai aktifitas berbasis sekolah yang mengungkap 

secara sistematis bentuk perilaku dari siswa ternyata dalam perkataannya: 

pendidikan karakter didefinisikan sebagai setiap rencana sekolah, yang 

dirancang bersama lembaga masyarakat yang lain, untuk membentuk secara 

langsung dan sistematis perilaku orang muda dengan memengaruhi secara 

eksplesit nilai-nilai kepercayaan non-relativistik (diterima luas), yang 

dilakukan secara langsung menerapkan nilai-nilai tersebut.  

Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai metode 

mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku yang membantu individu 

untuk hidup dan bekerja sama sebagai anggota keluarga, masyarakat dan 

bernegara serta membantu mereka untuk mampu membuat keputusan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Pendidikan karakter ialah sistem penanaman nilai-nilai karakter pada 

warga sekolah yang meliputi komponan pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan dan tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Pungkasnya, 

pendidikan karakter dimaknai sebagai nilai, budi pekerti, moral, watak atau 

pendidikan etika. Tujuannya untuk mengembangkan potensi murid untuk 
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memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari.
60

 

3. Tujuan pendidikan karakter 

Socrates berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan 

adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart. Dalam sejarah 

islam, Rasulullah Muhammad Saw, Sang Nabi terakhir dalam ajaran Islam, 

juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah 

untuk mengupayakan pendidikan karakter yang baik (good charakter). 

Berikutnya, ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap 

pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. 
61

 

Ketika pendidikan karakter menjadi acuan dalam kurikulum di 

sekolah, orientasi yang hendak dicapai tidak boleh melenceng dari nilai 

kebaikan dan akhlak yang menjadi landasan dalam idiologi pancasila. Tujuan 

pendidikan karakter adalah mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai 

yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan 

bertanggung jawab. Nilai-nilai ini juga digambarkan sebagai nilai moral.
62

  

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia 

peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar 
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kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Dengan pendidikan 

karakter diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pendidikan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta 

mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud 

dalam perilaku sehari-hari.
63

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelengaraan dan hasil pendidikan yang mengarah kepada pencapaian 

pembentukan karakter dan etika mulia murid secara utuh, terpadu dan 

berimbang sesuai standar kompetensi lulusan. 

4. Nilai-nilai pendidikan karakter 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, hukum, 

etika akademik dan prinsip-prinsip HAM telah teridentivikasi butir-butir nilai 

yang dikelompokkan menjadi lima nilai utama yaitu nilai-nilai perilaku 

manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia dan lingkungan serta kebangsaan. 

Adapun daftar nilai-nilai utama tersebut ialah: 

a. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Tuhan Religious 

Pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupanyakan selalu 

berdasarkan pada nilai ketuhanan. 
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b. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri 

1) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan tindakan dan 

pekerjaan. 

2) Bertanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk merealisasikan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri 

sendiri dan masyarakat 

3) Bergaya hidup sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan 

hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat 

mengganggu kesehatan. 

4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentun dan peraturan. 

5) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upanya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas sebaik 

baiknya. 
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6) Percaya diri 

Sikap yakin akan potensi diri terhadap pemenuhan tercapainya setiap 

keinginan dan harapannya. 

7) Berjiwa wirausaha 

Sikap dan perilaku mandiri dan pandai mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun opersi untuk pengadaan 

produk baru, memasarkannya mengatur permodalan opersinya. 

8) Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif  

Berfikir dan melakukan sesuatu secara logis untuk menghasilkan cara 

baru dari apa  yang telah dimiliki. 

9) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

10) Ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan 

didengar. 

11) Cinta ilmu  

Cara berfikir,dan berbuat yang menujukkan kesetian, kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan 
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c. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Sesama  

1. Sadar akan Hak dan Kewajiban Diri dan Orang Lain. 

Sikap tahu dan mengerti serta merealisasikan apa yang  menjadi milik 

atau hak diri sendiri serta orang lain. 

2. Patuh pada norma social 

Sikap menurut dan taat terhadap aturan yang berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentinagan umum. 

3. Menghargai karya dan prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilakan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

4. Santun 

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun 

tata perilakunya kesemua orang. 

5. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

d. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Lingkungan. 

1. Peduli sosial dan lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupanya mencgah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upanya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi dan selalu 
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ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

e. Nilai Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan individu dan 

kelompok. 

1) Nasionalis 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, kultur, ekonomi dan politik 

bangsanya. 

2) Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan rasa hormat terhadap berbagai acam hal 

yang berbentuk fisik, sifat, adat, kultur, suku dan agama.
64

 

Dalam mewujudkan pendidikan karakter, tidak dapat 

dilakukan tanpa penanaman nilai-nilai (Azra, 2002:175). Adapun 

yang perlu diajarkan pada anak, menurut Dr Sukamto, meliputi:  

1) Kejujuran 

2) Loyalitas dan dapat diandalkan 

3) Hormat 
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4) Cinta 

5) Ketidak egoisan dan sensifitas 

6) Baik hati dan pertemanan 

7) Keberanian 

8) Kedamaian 

9) Mandiri dan potensial 

10) Disiplin diri dan moderasi 

11) Kesetiaan dan kemurnian 

12) Keadilan dan kasih saying.
65

 

Menurut Koentjaraningrat dan Muchtar Lubis, karakter 

bangsa Indonesia yaitu meremehkan mutu, suka merabas, tidak 

percaya diri sendiri, tidak disiplin, mengabaikan tanggung jawab, 

hipokrit, lemah kreatifitas, etos kerja buruk, suka feodalisme, dan 

tdak punya malu. Sedangkan menurut Winarno Surakhman dan 

Pramoedya Anantar Toer, karakter asli bangsa Indonesia adalah: 

nrimo, penakut, feudal, penindas koruptif, dan tak logis.  

Karakter lemah tersebut menjadi realitas dalam kehidupan 

bangsa Indonesia masih dijajah bangsa asing beratus-atus tahun yang 

lalu. Karakter tersebut akhirnya mengkristalisasi pada masyarakat 

Indonesia. Bahkan ketika bangsa ini sudah merdeka pun karakter 
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tersebut masih melekat. Kondisi inilah yang kemudian 

melatarbelakangi lahirnya pendidikan karakter olek Kementrian 

Pendidikan dan kebudayaan.  

Mulai tahun pelajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di 

Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter. Apa sajakah 18 

nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter bangsa? 

Tabel 2.1 Nilai Karakter 

No Nilai  Karakter Uraian 

1 Religius  Sikap dan perilaku  yang patuh daalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan dengan agama lain. 

Religious adalah proses meningkatkan kembali 

atau bisa dikatakan dengan tradisi, system yang 

mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 

kepribadian kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta 

tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan 

manusia dan manusia serta lingkungan. 

2 Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3 Toleran  Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

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

orang lain yang berbeda dari dirinya.  

4 Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertip dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5 Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaiakn tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikankan tugas-
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tugas. 
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8 Demokratis  Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9 Rasa ingin 

tahu 

Siakp dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10 Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara 

diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetian, kepedulian, dan dan 

perhargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

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

12 Menghargai 

prestasi  

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinyauntuk 

menghasilakn sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain.  

13 Bersahabat/ko

munikatif 

Tindakan yang melibatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan kerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. Diri sendiri, masyarat, lingkungan (alam, 

social, dan budaya), Negara. 

15 Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16 Peduli 

lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selau berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkunga alam 

disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi.  

17 Peduli social Sikap dan tindakan yang selalu ingin member 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18 Tanggung 

jawab 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. Sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya 

maupun orang lain dan lingkungan disekitarnya.
66
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5. Ciri dasar pendidikan karakter 

Menurut Foerster, pencetus pendidikan karakter dan pedagog jerman, 

ada empat ciri dasar pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior di 

mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman 

normatif setiap tindakan. kedua, koherensi yang memberi keberanian, 

membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada 

situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun 

rasa percaya diri satu sama lain. Tidak ada koherensi yang meruntuhkan 

kredibilitas seseorang. Ketiga, otonomi. Di situ seseorang 

menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. 

Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh 

atau desakan pihak lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan 

merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apa yang dipandang 

baik, dan kesetiaan merupakan dasar dari penghormatan atas komitmen yang 

dipilih.  

Keempat karakter ini menurut Foerster, memungkinkan manusia 

melewati tahap individualitas menuju personalitas. “Orang-orang modern 

sering mencampuradukkan antara individualitas dan personalitas, antara aku 

alami dan aku rahani, antara independensi eksterior dan interior.” Karakter 

inilah yang menentukan performa seorang pribadi dalam segala 

tindakannya.
67
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BAB III  

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB  

“MAKA<RIMU AL-AKHLA<Q” KARANGAN SYAIKH MUHAMMAD  

BIN S{A<LIH AL-‘UTHAIMI<N 

 

A. Biografi Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n 

1. Sejarah Kelahiran Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n 

Syaikh Muhammad bin S{a<lih bin Muhammad bin ‘Uthaimi<n al-

Wuhaiby at-Tamimi (bahasa Arab: لعث لح  لش   ص ) adalah 

seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam sains fiqh. Lebih dikenal 

dengan nama Syaikh Ibn ‘Uthaimi<n atau Syaikh ‘Uthaimi<n. Dilahirkan di 

kota Unaizah pada tahun 1928. Pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah 

Kibarul Ulama (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Beliau wafat pada 

tahun 2001 di Jeddah, disholatkan di Masjidil Haram, dan dimakamkan di 

pemakaman Al-Adl Makkah, Arab Saudi. 

2. Sejarah Pendidikan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n 

Syaikh Utsaimin kecil mulai belajar membaca Al-Qur‟an kepada 

kakeknya (ayah dari ibunya) yaitu Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali ad-

Damigh, hingga beliau hafal. Sesudah itu beliau mulai mencari ilmu dan 

belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan beberapa bidang ilmu sastra 
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kepada kakeknya tersebut. Kemudian Syaikh Utsaimin melanjutkan 

belajarnya di Maktab (sekolah kecil). 

Syaikh Abdurrahman as-Sa‟di menugaskan kepada dua orang orang 

muridnya untuk mengajar para junior (murid-muridnya yang masih kecil). 

Dua murid tersebut adalah Syaikh Ali ash-Shalihin dan Syaikh Muhammad 

bin Abdil Aziz al-Muthawwi'. Kepada yang terakhir ini (Syaikh Muhammad 

bin Abdil Aziz al-Muthawwi') beliau Syaikh Utsaimin mempelajari kitab 

"Mukhtas{ar Al-aqidah Al-Wasiti{ah " dan "Minhaju S{alikhin fil Fiqh" karya 

Syaikh Abdurrahman as-Sa‟di. Disamping itu, Syaikh „Uthaimi<n juga belajar 

ilmu faraidh (waris) dan fiqh kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali bin 'Audan. 

Sedangkan kepada guru utama beliau yaitu Syaikh Abdurrahman bin Nas{ir as-

Sa'di, beliau mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, faraidh, 

musthalahul hadits (ilmu-ilmu hadits), nahwu, dan sharaf.  

Syaikh „Uthaimi<n termasuk murid yang memiliki kedudukan penting 

di sisi Syaikh Abdurrahman bin Nas{ir as-Sa’di. Ketika ayah Syaikh 

‘Uthaimi<n pindah ke Riyadh di usia pertumbuhan beliau, beliau pun ingin ikut 

bersama ayahnya. Oleh karena itu Syaikh Abdurrahman as-Sa‟di mengirim 

surat kepada beliau: "Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad 

(Syaikh Utsaimin) tetap tinggal di sini agar ia bisa mengambil faidah (ilmu)." 

Syaikh Utsaimin berkata tentang gurunya ini: "Sesungguhnya aku merasa 

terkesan dengan beliau (Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di) dalam 
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banyak cara beliau mengajar, menjelaskan ilmu, dan pendekatan kepada 

para pelajar dengan contoh-contoh serta makna-makna (yang baik). 

Demikian pula aku terkesan dengan akhlak beliau yang agung dan utama 

sesuai dengan kadar ilmu dan ibadahnya. Beliau senang bercanda dengan 

anak-anak kecil dan bersikap ramah kepada orang-orang besar. Beliau 

adalah orang yang paling baik akhlaknya yang pernah aku lihat (selama 

ini)." 

Ketika beranjak remaja, Syaikh Utsaimin belajar kepada Syaikh Abdul 

Aziz bin Abdullah bin Baz, disini Syaikh ‘Uthaimi<n mempelajari kitab Shahih 

Bukhari, sebagian risalah-risalah (karya tulis) Ibnu Taimiyyah serta beberapa 

kitab-kitab fiqh. Beliau berkata: "Aku terkesan terhadap Syaikh Abdul Aziz 

bin Abdullah bin Baz karena perhatian beliau terhadap hadits, dan saya juga 

terkesan dengan akhlak beliau serta sikap terbuka beliau dengan manusia." 

Kemudian pada tahun 1951, beliau duduk untuk mengajar di masjid Jami'. 

Ketika dibukanya institut-institut ilmu di Riyadh, beliau pun mendaftarkan 

diri disana pada tahun 1952. Berkata Syaikh Utsaimin: "Saya masuk di 

lembaga pendidikan tersebut untuk tahun kedua setelah berkonsultasi dengan 

Syaikh Ali ash-Shalihin dan sesudah meminta ijin kepada Syaikh 

Abdurrahman as-Sa‟di. Ketika itu Ma‟had al ilmiyyah (Riyadh) dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu umum dan khusus. Saya berada pada bidang yang 

khusus. Pada waktu itu bagi mereka yang ingin "meloncat" ia dapat 



59 
 

 

mempelajari tingkat berikutnya pada masa libur dan kemudian diujikan pada 

awal tahun ajaran kedua. Maka jika ia lulus, ia dapat naik ke pelajaran 

tingkat lebih tinggi setelah itu. Dengan cara ini saya dapat meringkas waktu." 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu syaikh (mufti pertama Kerajaan 

Arab Saudi) pernah menawarkan bahkan meminta berulang kali kepada 

syaikh Utsaimin untuk menduduki jabatan Qadhi (hakim) tinggi, bahkan telah 

mengeluarkan surat pengangkatan sebagai ketua pengadilan agama di Al-Ihsa 

(Ahsa), namun beliau (Syaikh ‘Uthaimi<n) menolaknya secara halus. Setelah 

dilakukan pendekatan pribadi, Syaikh Muhammad bin Ibrahim pun 

mengabulkannya untuk menarik dirinya (Syaikh ‘Uthaimi<n) dari jabatan 

tersebut. 

Sesudah dua tahun belajar, Syaikh ‘Uthaimi<n lulus dan diangkat 

menjadi guru di ma‟had Unaizah al-„Ilmi sambil meneruskan studi beliau 

secara intishab (Semacam Universitas Terbuka) pada fakultas syari‟ah serta 

terus menuntut ilmu dengan bimbingan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-

Sa‟di. Ketika Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di wafat, beliau 

menggantikan sebagai imam masjid jami‟ di Unaizah dan mengajar di 

perpustakaan nasional Unaizah disamping tetap mengajar di ma‟had al-'Ilmi. 

Kemudian beliau pindah mengajar di fakultas syari‟ah dan ushuludin di 

cabang universitas Imam Muhammad bin Su‟ud Al-Islamiyah di Qasim. 
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Beliau juga termasuk anggota Hai'ah Kibarul Ulama (semacam MUI 

di Kerajaan Arab Saudi). Syaikh Utsaimin mempunyai banyak kegiatan 

dakwah serta menjadi mentor pada setiap da'i diberbagai tempat. Oleh para 

ulama, jasa beliau dinilai sangat besar dalam masalah ini. 

3. Karya-karya Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n 

1) Talkhis Al Hamawiyah 

2) Tafsir Ayat Al-Ahkam 

3) Syarh Umdatul Ahkam 

4) Musthalah Hadits. 

5) Al Ushul min Ilmil Ushul. 

6) Risalah fil Wudhu wal Ghusl wash Shalah. 

7) Risalah fil Kufri Tarikis Shalah. 

8) Majalisu Ar Ramadhan. 

9) Al-Udhiyah wa Az Zakah. 

10) Al-Manhaj li Muridil Hajj wal Umrah. 

11) Tashil Al-Faraidh. 

12) Syarh Lum‟atul I‟tiqad. 

13) Syarh Al-Aqidah Al Wasithiyah. 

14) Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah. 

15) Al Qowaidul Mustla fi Siftillah wa Asma‟ihil Husna. 
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16) Risalah fi Annath Thalaq Ats-Tsalats Wahidah Walau Bikalimatin (belum 

dicetak). 

17) Takhrij Ahadits Ar Raudh Al-Murbi‟ (belum dicetak). 

18) Risalah Al Hijab. 

19) Risalah fi Ash Shalah wa Ath Thaharah li Ahlil A‟dzar. 

20) Risalah fi Mawaqit Ash Shalah. 

21) Risalah fi Sujud As Sahwi 

22) Risalah fi Aqsamil Mudayanah. 

23) Risalah fi Wujubi Zakatil Huliyyi. 

24) Risalah fi Ahkamil Mayyit wa Ghuslihi (belum dicetak). 

25) Tafsir Ayatil Kursi. 

26) Nailul Arab min Qawaid Ibnu Rajab (belum dicetak). 

27) Ushul wa Qowa‟id Nudhima „Alal Bahr Ar-Rajaz (belum dicetak). 

28) Ad Diya‟ Allami‟ Minal Hithab Al-Jawami‟. 

29) Al Fatawaa An Nisaa‟iyyah 

30) Zad Ad Da‟iyah ilallah Azza wa Jalla. 

31) Fatawa Al-Hajj. 

32) Al-Majmu Al-Kabir Min Al-Fatawa. 

33) Huquq Da‟at Ilaihal Fithrah wa Qarraratha Asy Syar‟iyah. 

34) Al Khilaf Bainal Ulama, Asbabuhu wa Muaqifuna Minhu. 

35) Min Musykilat Asy-Syabab. 

36) Risalah fil Al Mash „alal Khuffain. 
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37) Risalah fi Qashri Ash Shalah lil Mubtaisin. 

38) Ushul At Tafsir. 

39) Risalah Fi Ad Dima‟ Ath Tabiiyah. 

40) As‟illah Muhimmah. 

41) Al Ibtida‟ fi Kamali Asy Syar‟i wa Khtharil Ibtida‟. 

42) Izalat As-Sitar „Anil Jawab Al-Mukhtar li Hidayatil Muhtar. 

43) Syarh Riyadhis Shalihin 

44) Dan lain-lain.
68

 

4. Akhlak Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n 

Beliau nampak sebagai seorang yang berilmu dan juga ahli ibadah. 

beliau pun berakhlak sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW adalah al-

qur‟an. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat lembut, pemurah, tenang 

dan berwibawa. Jika orang-orang berkumpul di sekitar beliau di mana saja 

beliau ditemui, pasti orang-orang akan mengajukan berbagai pertanyaan, 

mengajukan permohonan dan syafa‟at (meminta beliau sebagai perantara pada 

orang lain agar hajat mereka dipenuhi). Beliau selalu mendengarkan setiap 

permintaan orang-orang tadi, beliau pun memberukan harapan dan 

memberikan perhatian dalam masalah ini. Beliaupun selalu melatih dirinya 

untuk menahan amarah mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW
69

. 
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 http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Shalih_al-Utsaimin 12 februari 2015. 
69

 rumaysho.com/568-pakar-fiqih-di-abad-ini.html, diakses 23 oktober 2015. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Shalih_al-Utsaimin%2012%20februari%202015


63 
 

 

Syaikh ‘Uthaimi <n menasehati murid-muridnya agar mereka tidak 

menjadikan perselisihan dalam masalah fiqih sebagai pintu saling membenci. 

Pernah suatu ketika, syaikh ‘Uthaimi <n berfatwa yang menyebabkan beliau 

dituduh dengan suatu tuduhan. Dalam suatu majlis salah seorang muridnya 

bertanya tentang itu dan akibat yang ditimbulkannya, lalu syaikh menjawab 

yang intinya: “sesungguhnya manusia itu jika mereka melihat orang yang 

mashur, mereka akan menjelekkannya, serta mencelanya lantaran dengki 

dalam diri mereka”. pada sore harinya, syaikh meminta hasil rekaman 

ceramah yang terdapat ucapan tadi, lalu meminta agar dihapus, dan berkata: 

“perkataan saya tadi, yaitu “manusia yang mashur” tidak sepatutnya saya 

ucapkan, ini adalah bentuk memuji diri sendiri”. 

Syaikh ‘Uthaimi <n termasuk ulama yang bersikap zuhud di dunia, 

beliau habiskan sebagian besar hidupnya dalam rumahnya yang terbuat dari 

tanah. Beliau diberi hadiah dua rumah, namun beliau lebih mengutamakan 

keduanya untuk asrama murid-muridnya. Beliau tidak pernah meminta upah 

dari hasil karya-karya beliau yang dicetak atau kaset rekaman ceramah, dan 

beliau menganggap hal ini sebagai suatu hal yang menghambat ilmu. beliau 

berpaling dari gemerlapnya dunia, dalam seminggu beliau mengenakan satu 

pakaian. Beliau berjalan kaki jika pergi ke masjid dan menolak ajakan salah 

seorang muridnya untuk pergi ke masjid dengan mobil, dan sepanjang 

perjalanannya ke masjid tiada henti-hentinya masyarakat baik yang tua 
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maupun muda bertanya untuk meminta fatwa tentang permasalahan agama, 

hingga murid-murid sekolah dasar yang terletak di jalan menuju masjid 

berkeliling di sekitar beliau mengucapkan salam, dan beliau tidak menolak 

jabat tangan mereka. Dan jika berkenalan, beliau menyebut namanya langsung 

tanpa memberi embel-embel gelar beliau.
70

 

5. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab “Maka<rimu al-Akhla<q‛ 

Karangan Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n 

Dalam kitab Maka<rimu al-Akhla<q Al-Khuluq (bentuk tunggal/mufrad 

dari kata akhlak) berarti perangai atau kelakuan, yakni sebagaimana yang 

diungkapkan oleh para ulama:”gambaran batin seseorang”. Karena pada 

dasarnya manusia itu mempunyai dua gambaran:  

1. Gambaran Zhahir (luar): yaitu bentuk penciptaan yang telah Allah jadikan 

padanya sebuah tubuh. Dan gambaran dzahir tersebut di antaranya ada 

yang indah ada yang bagus, ada yang jelek dan buruk, dan ada  pula yang 

berada pada pertengahan diantara keduanya atau biasa-biasa saja. 

2. Gambaran Batin (dalam): yaitu suatu keadaan yang melekat kokoh dalam 

jiwa, yang keluar darinya perbuatan-perbuatan, baik yang terpuji maupun 

yang buruk (yang dapat dilakukan) tanpa berfikir atau kerja otak. 

                                                           
7070

 https://.com/2010/12/12/figur-ulama-ahlus-sunnah-syaikh-muhammad-shalih-al-

utsaimin-rahimahullah/, diakses 23 oktober 2015. 
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Jadi, khuluq atau akhlak adalah gambaran batin yang telah ditetapkan 

seseorang.
71

 Sebagaimana akhlak merupakan sebuah tabiat atau ketetapan asli, 

akhlak juga bisa diperoleh atau diupayakan dengan jalan berusaha. 

Maksudnya, bahwa sebagai seorang manusia sebagaimana telah ditetapkan 

padanya akhlak yang baik dan bagus, sesungguhnya juga memungkinkan juga 

baginya untuk berperilaku dengan akhlak yang baik dengan jalan berusaha 

dan berupaya untuk membiasakannya.
72

 

Akhlak yang terpuji dan mulia bisa berupa sifat yang alami (yakni 

karunia dari Allah kepada hambanya) dan juga berupa sifat yang dapat 

dusahakan dan diupayakan. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa sifat yang 

alami adalah sifat yang lebih baik dari sifat yang diusahakan. Karena akhlak 

yang baik jika bersifat alami akan menjadi perangai dan kebiasaan 

seseorang.
73

 

Ada beberapa nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

Maka<rimu al-Akhla<q, adapun datanya sebagai berikut:  

a. Berakhak mulia dalam bermuammalah kepada Allah „Azza Wa Jalla. 

Berakhlak mulia dalam bermuammalah dengan Allah Subhanahu 

wa Ta‟ala mencakup tiga perkara: 

                                                           
71

 Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi<n, Maka<rimu al-Akhla<q (Ri<yad{: Da<r Al-Ghadd Al-
Jadid, 1428h), 3. 

72
 Ibid., 8. 

73
 Ibid., 8-9. 
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1) Mengambil kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa Ta‟ala dengan cara 

membenarkannya.  

2) Mengambil hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta‟ala dengan cara 

melaksanakan dan menerapkannya. 

3) Menerima takdir baik dan buruk-Nya dengan penuh sabar dan ridha.  

Di atas tiga perkara inilah poros berputarnya sikap akhlak yang 

baik kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala .   

Pertama: menganbil kabar-kabar dari Allah dengan 

membenarkannya. Dimana tidak terbesit  pada diri seseorang keraguan 

dan kebimbangan dalam membenarkan kabar dari Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala. Karena kabar dari Allah Subhanahu wa Ta‟ala datang dengan 

ilmu, dan Allah Subhanahu wa Ta‟ala  adalah Dzat yang paling benar 

perkataan-Nya. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

firmankan tentang diri- Nya:   

                       
Artinya:  “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 

Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, 

yang tidak ada keraguan terjadinya. dan siapakah orang yang 

lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah ?”. (QS. An-Nisa<’) 
 

Dan konsekuensi dari membenarkan kabar dari Allah Subhanahu 

wa Ta‟ala tersebut adalah mempercayai kabar tersebut, membelanya, dan 



67 
 

 

berjuang di jalannya. Yang mana tidak akan mungkin masuk ke dalam 

kabar-kabar Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan kabar-kabar Rasul-Nya 

Shallallahu „alaihi wa Sallam suatu keraguan dan kerancuan apapun juga. 

Seandainya seorang hamba menghiasi dirinya dengan akhlak ini, 

akan sangat memungkinkan baginya untuk menolak kerancuan apapun 

yang akan disisipkan oleh orang-orang yang mempunyai misi tertentu ke 

dalam kabar-kabar Allah, baik dari golongan kaum muslimin yang telah 

berbuat bid'ah dalam agama Allah dengan sesuatu yang bukan dari Islam, 

maupun dari golongan orang-orang non muslim yang dengan lancang 

melontarkan kerancuan-kerancuan tersebut ke dalam hati kaum muslimin 

dengan tujuan memfitnah dan menyesatkan mereka. 

Telah tsabit (tetap) dalam shahih Bukhari hadits dari Abu Hurairah 

Radhiallahu 'Anhu bahwasannya Nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam 

bersabda: 

اَ  ُا    َ ْ  ُ َ  َ   َ َ ْ َ ُ  ْ ِ َ  ْ  َ  : َ ُ ثُ ْس ِ َْغ ْ فَ ُك ِ ِ  ََح َ ْ َش ُ فِ َ ل َ ََع   َ ِ
اً  ِ ِش َ َ  ْ فِ َ ًا  َ  ِ ْ َح َ  َ ِ ْ  ََح َ فِ ِ ُ فَ  ْح َ  َْ ل.  لِ    

 
Artinya: ”Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda: Jika 

seekor lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari 

kalian, maka hendaklah ia mencelupkannya (ke dalam air 

minumannya) kemudian mengangkatnya, karena pada salah 

satu sayapnya terdapat racun dan pada yang lainnya terdapat 

penawarnya”. HR Bukhari 

 

Kabar tersebut telah datang dari Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

Sallam, dan Beliau Shallallahu „alaihi wa Sallam dalam perkara-perkara 
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yang ghaib tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau 

Shallallahu „alaihi wa Sallam tidak berbicara melainkan dengan apa-apa 

yang telah Allah Subhanahu wa Ta‟ala wahyukan kepadanya. Karena 

beliau juga adalah seorang manusia, sedangkan manusia tentu tidak 

mengetahui perkara yang ghaib. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah 

berkata padanya: 

                                  
  

Artinya: “Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa 

perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku 

mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan 

kepadamu bahwa aku seorang malaikat. aku tidak mengikuti 

kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah 

sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka Apakah 

kamu tidak memikirkan(nya)?" (QS. Al-An’a<m: 50) 

 

Kabar tersebut wajib kita terima dengan perlakuan yang istimewa. 

Dan cara berakhlak mulia terhadap kabar seperti ini bisa ditempuh dengan 

menerima dan tunduk terhadapnya. Maka, kita pastikan dengan tegas, 

bahwa apa yang telah Nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam katakan dalam 

hadits ini adalah hak dan benar, meskipun ada orang yang menolaknya 

ataupun mengkritisinya. Juga kita mengetahui dengan yakin, bahwa setiap 
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perkara yang menyelisihi apa-apa yang telah sah datangnya dari Nabi 

Shallallahu „alaihi wa Sallam maka hal tersebut adalah batil.74
 

Kedua: Di antara bermuammalah yang baik dengan Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala, hendaknya setiap manusia mengambil hukum-

hukum Allah Subhanahu wa Ta‟ala dengan cara menerima, melaksanakan, 

dan menerapkannya. Dia tidak menolak sedikitpun dari hukum-hukum 

tersebut. Jika ia menolaknya, maka perlakuan yang demikian merupakan 

adab yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Entah alasan 

dari penolakannya karena mengingkari hukumnya atau karena memang ia 

sombong untuk mengamalkannya, atau juga karena terlalu meremehkan 

dalam mengamalkannya. Maka, tindakan semua ini menafikan atau 

membatalkan akhlak yang baik dalam bermuammalah dengan Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala .75
 

Contoh masalah muammalah. Sungguh, Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala telah mengharamkan riba bagi kita dengan pengharaman yang 

sangat keras. Dan Ia telah halalkan bagi kita jual beli. Allah Subhanahu 

wa Ta‟ala   berfirman tentang masalah ini: 
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 Ibid,. 13-16.  
75

 Ibid,. 18-19. 
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Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba

76
 tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila
77

. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu
78

 (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 278-279) 

 

Maka, seorang mukmin harus menerima hukum ini dengan rasa 

penuh kelapangan, keridhaan, dan kepatuhan. Adapun non mukmin, maka 

ia tidak akan menerimanya dan dadanya pun akan terasa sempit. Barang 

kali juga dia terus melakukannya, tetapi ia tutup-tutupi dengan beraneka 

ragam tipu muslihat. Meskipun kita mengetahui secara sekilas   bahwa 

perbuatan riba merupakan usaha yang sangat meyakinkan dan tidak 

                                                           
76

  Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang 

disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang 

yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 

seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam 

ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 
77

 Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan 

syaitan. 
78

 Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 
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terdapat di dalamnya bahaya apapun juga. Akan tetapi, pada hakekatnya 

riba merupakan suatu usaha bagi seseorang dan sekaligus merupakan 

kedzaliman bagi yang lainnya.
79

 

Ketiga: Di antara adab yang baik dalam bermuammalah dengan 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala adalah menerima takdir baik dan buruk-Nya 

dengan penuh keridhaan dan kesabaran.  

Kita semua mengetahui bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

yang telah Ia tetapkan bagi makhluk-Nya tidak semuanya sesuai dengan 

keinginan hamba-Nya. Maksudnya, bahwa di antara takdir tersebut ada 

yang sejalan dengan kemauan manusia, akan tetapi juga ada di antaranya 

yang tidak sejalan dengan kemauannya.  

Begitu pula kekurangan harta: ini pun tidak sesuai dengan sifatnya. 

Karena setiap manusia pasti ingin menjadi orang yang kaya. Kebodohan 

juga tidak sesuai dengan sifat manusia, karena ia pasti ingin jadi orang 

yang pandai. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa Ta‟ala sangat 

beranekaragam karena hikmah yang hanya diketahui oleh-Nya saja. Di 

antaranya ada yang sesuai dengan sifat manusia, maka dia pun merasa 

lega karena sesuai dengan tuntutan tabiatnya. Akan tetapi, di antaranya 

juga ada yang tidak sesuai dengan kemauannya. Maka itu, apakah yang 

dimaksud dengan beradab sopan terhadap Allah akan takdir-takdir-Nya?  

                                                           
79

 Ibid,. 20-23. 
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Berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta‟ala akan takdir-

Nya maksudnya: hendaknya anda rela terhadap apa yang telah Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala tetapkan bagi diri anda, dan hendaknya anda juga 

merasa tenang dengannya. Anda pun harus mengetahui bahwa Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala tidak akan menetapkan takdir tersebut melainkan di 

baliknya terdapat hikmah yang agung dan tujuan yang terpuji, yang mana 

dengan hikmah tersebut Allah Subhanahu wa Ta‟ala   berhak memperoleh 

pujian dan ucapan rasa syukur. 

Atas dasar semua ini, sesungguhnya berperilaku sopan terhadap 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala akan takdir-Nya: hendaknya seseorang rela, 

tunduk dan merasa tenang. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta‟ala memuji 

orang-orang yang sabar
80

. Allah berfirman: 

              
 

Artinya:  “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: "Inna lilla<hi wa inna< ilaihi ra<ji'u<n".
81

 

 
b. Bersopan Santun dalam Bermualamah dengan Sesama Makhluk. 

Adapun berperilaku sopan dengan sesama makhluk, maka telah 

diartikan oleh sebagian ulama dengan definisi: 

 ِ  ْ َ ل  ُ َ َ َ َ ُاى  ْ َ َ ى  َ اَ  َك  

                                                           
80

Ibid,.  23-24. 
81

 Artinya: Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah Kami kembali. kalimat 

ini dinamakan kalimat istirjaa (pernyataan kembali kepada Allah). Disunatkan menyebutnya waktu 

ditimpa marabahaya baik besar maupun kecil. 
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Artinya:  Menahan gangguan, mengerahkan bantuan dan menampakkan 

keceriaan. 

 

Menahan gangguan, mengerahkan bantuan dan menampakkan 

keceriaan. Ada yang menyandarkan bahwa ini adalah perkataan al-Hasan 

al-Bashri. 

Pertama: Makna menahan gangguan. Artinya adalah hendaknya 

seseorang menahan dirinya dari menyakiti yang lainnya, baik itu dengan 

harta atau dengan sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, atau mungkin juga 

yang berhubungan dengan kehormatan dirinya. Untuk itu, orang yang 

belum mampu menahan dirinya dari menyakiti sesama, maka dia 

belumlah berperilaku baik, akan tetapi sebaliknya dia adalah orang yang 

berperilaku buruk.  

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam telah memberitakan 

tentang haramnya menyakiti seorang muslim dengan segala macam 

caranya. Pemberitahuan  tersebut telah terjadi di suatu tempat yang paling 

agung, ketika umatnya berkumpul di sana, beliau bersabda: 

 َ َ  َْ  ِ َ  ْ  َ اَ ; َ َ ص        َ ِ َ َل  َ َ : ر      َ ْ َ  ِ ِ َ  ْ ُ فِ 
 ً ِ ِ  ِ ْ َ ْ  (َل َرُ  َ  َْ َ ْ لَُ  َ ْ َ َ  ْ َاُك َ ِ  َ ِ   ٌ َ ْ َح  ُْ َ ى فِ , َ  َ َ  ْ  ُ ِ ْ َ  ِ َ ْ ُ َك

َ َ  ْ ُك ِ ْ ى فِ َش َ َ  ْ ُك ِ َ َ. ِ ْ َ  َ  ٌَ َ ُ    
Artinya: Dari Abu Bakrah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada khutbahnya hari 

raya Kurba di Mina: "Sesungguhnya darahmu dan hartamu 

adalah haram atasmu sebagaimana haramnya harimu ini, 

pada bulanmu ini, di negerimu ini." Muttafaq Alaihi. 
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Jika ada orang berbuat aniaya terhadap orang lain dengan 

mengambil hartanya, atau dengan menipunya, atau menghianatinya, atau 

memukulnya dan melakukan tindakan kriminal terhadapnya, mencelanya, 

menggunjingnya, atau mengadu domba dengan yang lainnya, tentu saja 

dia belum berakhlak baik dengan sesama. Karena dia belum mampu 

menahan dirinya dari menyakiti yang lainnya. Dan akan semakin besar 

dosa perbuatan itu jika perlakuan tidak baik tersebut tertuju kepada orang 

yang memiliki hak yang lebih besar terhadap anda. 

Seperti perlakuan yang tidak baik terhadap kedua orang tua 

contohnya, tentu ini lebih besar dosanya dari pada perlakuan yang tidak 

baik terhadap selain keduanya. Dan berbuat tidak baik terhadap kerabat 

dekat tentu lebih besar dosanya dari pada berbuat tidak baik dengan 

selainnya. Dan berbuat tidak baik dengan para tetangga tentu lebih besar 

dosanya dari pada berbuat tidak baik dengan selain mereka.
82

 Untuk itu 

Nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam bersabda: 

 ُ ْ  َ ُ  َ ِر َ  َ َ ْ َ ُ اَ :     َ  َ  َ َ  ِ ْ َ  َ   ّ َ َص ِ َ ل  َ ى : َ ُ ِ ُْؤ َ  اَ
 َ ْ ِ  ُ ِ ُْؤ ى   اَ  ُ ِ ُْؤ اَ :   اَ َا  ه  َ ْ  ُ َ َ  ْ َ : ْ ِ َ ُ َل اِ َ َ َ  ُ َ  َ ُ َ يْ . اَ

     
 

Artinya:  Dari Abu Huraurah ra., ia berkata Rasulullah Saw bersabda:  

"Demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman, 

demi Allah dia belum beriman". Ada seorang sahabat yang 

bertanya: siapakah seorang yang belum sempurna imannya itu? 

Beliau menjawab: orang yang tetangganya tidak merasa aman 

karena gangguannya.” Mutafaqun „Alaih.
83
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Para sahabat bertanya: Siapakah yang belum beriman wahai 

Rasulullah?, beliau menjawab:  

 َ َ ْ َ ُ  ِ َ  ْ  َ اَ : َ َ  َ  َ َ  ْ َ  َ   َ َا   َص ْ  ُ َ  َ َ  : َ َ ْلَ    ُ ُ ْ َ ْ اَ اَ  َ  
ُ اِ َ َ َ  ُ ُ َ  ُ َ س.  َيْ   

 

Artinya: "Bersumber dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah Saw 

bersabda: tidak masuk surga orang  yang tidak merasa aman 

tetangganya dari gangguannya ". HR. Al-Muslim 

Kedua: Makna mengerahkan bantuan. Yang dimaksud dengan 

bantuan di sini adalah kedermawanan dan kemurahan hati, artinya 

hendaklah engkau selalu mengerahkan sifat kedermawanan diri dan 

kemurahan hati. Dan arti kedermawanan di sini bukanlah seperti yang 

disangka-sangka oleh sebagian orang, yaitu hanya memberikan harta saja. 

Akan tetapi arti sesungguhnya adalah rela memberikan jiwa, kedudukan, 

harta dan ilmu pengetahuan. 

Contoh adab pergaulan yang baik dengan sesama manusia adalah 

seandainya anda dianiaya atau dipergauli dengan perlakuan yang tidak 

baik, maka anda mau memaafkan dan mengampuninya (jika nantinya ia 

meminta maaf dan mengakui kesalahannya). Karena Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala telah memuji orang-orang yang bersifat pemaaf terhadap sesama. 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala   berfirman tentang penghuni surga: 
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Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali 

Imran: 134) 

 

Dan Allah juga berfirman: 

           
Artinya: “semoga kita mengikuti Ahli-ahli sihir jika mereka adalah 

orang-orang yang menang".
84

 (QS. asy-Syu<ra': 40) 

 

Sikap memberi maaf terkadang tidak bisa menyelesaikan 

permasalahan atau tidak dapat mendamaikan. Karena bisa saja yang 

berbuat kesalahan dan lancang terhadap anda adalah orang jahat yang 

memang sudah terkenal dengan kejelekan dan suka membuat kerusakan. 

Seandainya anda memaafkannya, dia akan terus-menerus berbuat 

kejahatan dan membuat kerusakan. 

Maka, yang lebih utama pada kondisi seperti ini adalah hendaknya 

anda membalas orang tersebut karena kelancangannya terhadap anda, 

karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat mendamaikan. 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:  

لَِك  َ  َ ْع َ لِإْص َِح فَ  ِ َ ِ فَ ْلَعْ   ْ َ فِ َ َك ِ ى فَ  ُ ْ ُ ْ َ  ُ ْلَعْ  َ ى  ٌ  ِ َ ِإْص َُح 
 ِ َْع ِ لَش  ِ ِ  ْ ِ َيْ َ اَ  َ َ ِى   ِ َ  َ  َ ً ْ ُ ْ َ  َ َ ْ َ    

Artinya: "Berbuat baik merupakan suatu kewajiban, sedangkan memberi 

maaf merupakan perkara yang dianjurkan. Jika saja dalam 

memberi maaf tidak bisa mendamaikan, maka makna dari hal 

tersebut bahwa kita telah mendahulukan perkara yang 
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dianjurkan dari pada yang diwajibkan, dan perkara tersebut 

tidaklah dibawa oleh syari'at ini". Sungguhlah benar ucapan 

beliau.
85

 

 

Termasuk dari akhlak yang mulia mau memaafkan antar sesama 

manusia, dan hal ini masuk dalam kategori mengerahkan bantuan atau 

kedermawanan. Karena perilaku yang dermawan bisa dengan memberi, 

bisa juga dengan menggugurkan beban. Sedangkan memaafkan termasuk 

menggugurkan beban.
86

 

Ketiga: Makna menampakkan keceriaan.  Keceriaan wajah atau 

bermanis muka artinya berseri-serinya wajah ketika bertemu dengan yang 

lainnya, dan kebalikannya adalah bermuka masam. Untuk itu Nabi 

Shallallahu „alaihi wa Sallam bersabda: 

اَ  َ  ٍ َ  ْ ِ َ  ْ  َ َ : ْ َ  َ َ  ِ ْ َ  َ   ّ ُ َص ِ َ ل َا لِ  ً اَ َ ْ ِف َش ْ ُ ْع َ ْل  ْ ِ  َ َ ِ ْ َ  
 ٍ ْ َ  ٍ  ْ َ ِ َا  َ َ  َ ْ َ  ْ َ  ْ لَ س.  َ      

 

Artinya: "Janganlah engkau meremehkan perbuatan yang ma'ruf 

sedikitpun, meskipun hanya dengan wajah yang ceria ketika 

bertemu dengan saudaramu ".   
 

Karena wajah yang ceria dapat membuat orang lain merasa 

gembira, bisa menimbulkan rasa kasih sayang dan rasa cinta, dan juga 

dapat memberikan kelapangan dada pada diri anda dan diri orang yang 

bertatap muka dengan anda. 

Akan tetapi sebaliknya, jika anda bermuka masam tentu mereka 

akan lari menjauh dari diri anda, mereka tidak akan merasa lapang jika 
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duduk-duduk bersama anda atau ketika berdialog dengan anda. Dan 

mungkin saja anda bisa dihinggapi oleh problema-problema kejiwaan, 

atau barang kali anda akan terserang penyakit yang berbahaya yaitu 

tekanan jiwa. Maka, kelapangan dada dan bermanis muka termasuk 

ramuan yang paling berkhasiat untuk menerapi penyakit ini. 

Berperilaku yang baik terhadap sesama adalah hendaknya 

seseorang berbuat baik dalam bergaul dengan teman-teman dan para 

kerabatnya. Tidak merasa resah dengan kehadiran mereka dan tidak pula 

meresahkan mereka. Untuk itulah Nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam 

bersabda: 

ُا َ ِ   ُ َ َا  َ  ْ لَ ر      َ  َ اَِش  َ ْ  ََ  َ َ    ُ  َ َ   َص َ َ ِى  ِ ْ ْ ِاَ ُك ُ ْ َ  ْ ُك ُ ْ َ
ِ ْ ْ ِاَ ُك ُ ْ ل . َ  

Artinya:  Dari „Aisyah RA. Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik 

kalian adalah yang berperilaku baik terhadap keluarganya, 

dan aku adalah yang paling baik  di antara kalian terhadap 

keluargaku ". HR. Al-Tirmidzi. 

 

Kebanyakan manusia sangat disayangkan sekali terkadang berbuat 

baik terhadap orang lain, akan tetapi ia tidak berbuat demikian terhadap 

keluarganya. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal dan 

pemutarbalikan dari hakekat anjuran yang sebenarnya. Karena, bagaimana 

mungkin anda berbuat baik dengan orang yang jauh hubungan kerabatnya 

dengan anda, sedangkan dengan kerabat sendiri anda berperilaku tidak 

baik. Terkadang seseorang berfikir karena kerabat dekat telah aku cukupi 

kebutuhan mereka.  
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Ini bukanlah suatu alasan yang dapat mendorongmu untuk 

berperilaku buruk kepada mereka, karena mereka adalah orang yang 

paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari anda dalam persahabatan 

dan pergaulan. Untuk itu seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu 

„alaihi wa Sallam: Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak 

mendapatkan perlakuan yang baik dariku?, beliau menjawab: "Ibumu", ia 

berkata: Kemudian siapa?, beliau menjawab: "Ibumu", ia berkata lagi: 

Kemudian siapa lagi?, beliau menjawab: "Ibumu", ia berkata lagi: 

Kemudian siapa lagi?, beliau menjawab: "Kemudian ayahmu ".   

Dan terkadang juga masalah ini menjadi terbalik pada sebagian 

orang, kita mendapatinya tidak menggauli ibunya dengan adab yang baik, 

sedang dengan istrinya ia berlaku baik. Ia lebih mengutamakan pergaulan 

baiknya dengan istrinya, yang mana kedudukannya pada hakekatnya 

adalah seperti seorang tawanan di sisi suaminya. Kesimpulannya, berlaku 

dan beradab baik dengan keluarga, sahabat dan para kerabat, semua ini 

adalah termasuk dari akhlak yang mulia.
87

 

c. Cara Memperoleh akhlak yang Mulia 

Akhlak yang mulia bisa berupa sifat alami dan bisa berupa sifat 

yang dapat diusahakan atau diupayakan. Dan bahwasanya yang bersifat 

alami tentu sempurna dari yang satunya. Akhlak mulia yang bersifat alami 

tidak akan bisa hilang dari seseorang, sedangkan akhlak yang dihasilkan 
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dengan cara membiasakannya bisa saja terlewat dari seseorang dalam 

situasi dan kondisi tertentu. Karena orang tersebut memerlukan kebiasaan, 

kerja keras, latihan dan kesungguhan. Dan terkadang ia juga perlu 

mengingat-ingatnya lagi ketika terjadi hal-hal yang dapat membangkitkan 

emosinya.  

Untuk itu ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu 

„alaihi wa Sallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, beri aku nasehat, beliau 

menjawab: غ ضـا  "Janganlah engkau marah", kemudian beliau terus 

mengulanginya seraya berkata: "Janganlah engkau marah". 

Beliau Shallallahu „alaihi wa Sallam juga bersabda:   

ِ َ  ْ  َ ُ ْ  َ ُ  َ ِر َ  َ َ ْ َ ُ اَ :   َ  َ  َ َ  ِ ْ َ  َ   ّ َ َص ِ َ ل  َ ْسََ ُ  لَ ْ ِ  لشَ

ِ َ ْ لصُّ ِ َ َ ِ  ُ ْ ِ ِ  لشَّ ِكُ لَّ ْ َ ُ َ َ ْسُ ْ ِ  ِ      .  لْغَضَ

Artinya:  Dari Abi Hurairah RA: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW 

bersabda: "Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam 

bertarung, akan tetapi orang yang kuat adalah yang mampu 

menguasai dirinya ketika sedang marah ". Mutafaqun „Alaih 88
 

 

Arti "Ash-Shur'ah" adalah orang yang bertarung atau bergulat 

dengan lawannya. Seperti kata "Humazah" dan "Lumazah". Adapun 

"Humazah" artinya yang suka mengumpat atau memaki orang, sedangkan 

"Lumazah" artinya yang suka mengejek orang lain dengan kedipan mata.  
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Maka, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bertarung 

dan mampu mengalahkan lawannya, akan tetapi "orang yang kuat adalah 

yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang emosi", dia mampu 

menguasai dan menahan dirinya pada saat sedang marah. Dan kemampuan 

seseorang untuk mengendalikan dirinya ketika sedang marah termasuk 

akhlak yang mulia. Jika anda marah, janganlah anda menuruti kemarahan 

anda, akan tetapi segeralah memohon perlindungan dari Allah Subhanahu 

wa Ta‟ala dari setan yang terkutuk. Jika anda berdiri maka duduklah, dan 

jika duduk maka berbaringlah. Dan jika rasa marah anda semakin 

bertambah maka segeralah berwudhu sampai hilang dari anda rasa marah 

tersebut. Setiap orang bisa mendapatkan akhlak yang mulia, hal ini dapat 

dilakukan dengan cara membiasakan, bersungguh-sungguh, dan melatih 

dirinya. 

d. Kesempurnaan Akhlak Nabi Saw 

Manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah Saw. 

Dalam Ash-Shahih diriwayatkan bahwa Hisyam Bin Hakim bertanya 

kepada Ummul Mukminin „Aisyah tentang akhlak Rasulullah Saw, maka 

„Aisyah menjawab:  

ل ر       اَِش   َ   " : ُ َِر َر لِ ْ َ َ  ِ ِ َْغَض لَِغَض ْ  ى  ْل ُ   ُ ُ  َ س. " َك   

Artinya:  “Dan Aisyah berkata: “Khuluqnya Nabi adalah Alqur‟an, beliau 
marah karena marahnya Alqur‟an dan senang karena senangnya 
Alqur‟an”. HR Muslim 
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Maka Hisyam Bin Hakim mengatakan: “sungguh saya mempunyai 

keinginan kuat untuk bangkit dan tidak bertanya sesuatupun kepada 

seorang pun sampai saya mati”. 

Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya dalam 

semua sisi akhlak dan dalam semua perbuatan. Peristiwa dan kejadian dan 

kejadian yang terjadi dimasa Rasulullah menunjukkan luhurnya akhlak 

beliau. Bahkan Beliau sangat baik akhlaknya terhadap anak-anak, beliau 

bersikap lembut terhadap mereka dan mengajak mereka bercanda. Beliau 

pernah mengatakan kepada salah seorang anak:  

لِكٍ  َ  ِ ْ َس  َ  ْ َا  ِلَ :  َ َ . َ   َ َ ِ  ِ َ ل  َ َك َ ى  ْ َ  ُ َ َ  ِ  َْ  َ ْ َ  ِ ِ ِاَ َ  َ َك
َا  ً فَ َ ْ َ ُ  ف َح ُ ْ ُى فَ َح َ َ  ْ َ  ُ ُ ُ  :ْ لُ ه فَ َ َ ْ َ ْ َح َ  ُ ِ َا  َ َ َ : َ َ

اُ  ْ ُ َ َا    ْ  ُ َ ِى فََ َعَ   ِ  ُ َْع َ  َ ِ َك لَ  ُ ُ ْ َُغ َا    ْ  ُ َ َ فََعَ  : َ  ْ َ  ُ َ َ 
َس َا  َ ْ ه  َ َغ َا  : ل ْ  ُ َ ْ َك   ِ  َ َ ٌ  َل َ ْ َ اَ َح َ  ُ َ َ ً  َط  ْ ُ َش َسْس َ  َ َ .

      

Artinya:  “Dari Anas Bin Malik berkata: Abu Thalkhah memiliki anak 

yang berkunyah Abu Umair. Nabi apabila datang kepada 

Ummu Sulaim mencandainya, suatu saat Nabi Muhammad Saw 

melihatnya sedih, maka beliau bersabda: mengapa saya 

melihat Aba Umair sedih? Mereka mengatakan: wahai 

Rasulullah burung kecil mainannya mati, kemudian Rasulallah 

bersabda: wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan 

nughair? Anas berkata: saya tidak pernah menyentuh 

sesuatupun baik khuzzah (kain yang terbuat dari wol dan sutra) 

dan kain sutra yang lebih halus daripada tekapak tangan 

Rasulullah”. Mutafaqun „Alaih 
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Abu 'Umair adalah kunyah
89

 bagi bocah kecil, dan ia mempunyai 

Nughair yakni seekor burung kecil seperti burung pipit. Burung tersebut 

mati, maka Abu 'Umair bersedih dan berduka, kemudian Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa Salam pun berlemah-lembut kepadanya seraya 

berkata: "Wahai Abu 'Umair, apa yang diperbuat oleh Nughair?" 

Ketika datang seorang badui yang kemudian kencing di masjid, dia 

dihardik dan dibentak dengan keras oleh para sahabat. Namun Nabi Saw 

justru melarang mereka menghardiknya. Tatkala orang itu selesai 

kencingnya, maka Nabi Saw memerintahkan untuk mengambil seember 

air kemudian disiramkan pada kencing orang tadi. Beliau memanggil 

orang badui tersebut dengan mengatakan:  

َ  َ َ  ِ ْ َ  َ   ّ ُا   َص ْ  ُ َ َا  لِْك  َ َ  ِ ْ َس  َ  ْ َ اَ : َ   ِ َس َ ْل  ِ ِ َ  َ ِ 
ِ  ْ ْل ُ  ِ َا َ ِ  َ  ِ َِص َ َ ل ِ  َ َ ِ  ِ َ ْل َ  ْ َ  َ اَ  ْ ِ ٌا  ْ َ َش ْ ُُح فِ . َْص

س   
Artinya: "Sesungguhnya masjid-masjid  ini bukanlah tempat untuk 

membuang kotoran, akan tetapi sebagai tempat untuk 

mendirikan shalat dan membaca Al-Qur'an", atau 

sebagaimana yang telah Nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam 
sabdakan. 

 

Dan sisi kemuliaan akhlak Beliau Shallallahu „alaihi wa Sallam 

dalam kisah ini sangat jelas sekali, dimana Beliau Shallallahu „alaihi wa 

Sallam tidak mencela „Ara<bi tersebut dan tidak pula menyuruh para 

sahabat untuk memukulnya, akan tetapi beliau membiarkannya sampai ia 

                                                           
89

 Sebutan atau nama seseorang dengan menggunakan kata depan " Abu ", seperti Abu Musa 

yang nama aslinya adalah 'Abdullah bin Qais, Abu Hurairah yang mempunyai nama 'Abdurrahman bin 

Sahkr. 



84 
 

 

selesai dari kencingnya. Baru setelah itu Beliau Shallallahu „alaihi wa 

Sallam memberitahukan kepadanya, bahwa masjid itu bukanlah sebagai 

tempat seperti yang telah ia perbuat, akan tetapi sebagai tempat untuk 

menunaikan shalat, dzikir dan membaca Al-Qur'an. 

Demikian juga termasuk kebaikan akhlak Nabi Saw dan kasih 

sayang beliau terhadap orang-orang yang beriman: 

Ada seorang laki-laki datang menemui Beliau Shallallahu „alaihi wa 
Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, celaka saya!!, 

Maka Nabi Saw bertanya padanya: "Apa yang membuatmu engkau celaka 

?" 

 Dia menjawab: Aku telah bersetubuh dengan istriku pada siang hari di 

bulan Ramadhan. 

Nabi bertanya kepadanya: "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk 

memerdekakan seorang budak?" 

“Tidak” jawabnya. 
Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau sanggup untuk berpuasa selama 

dua bulan berturut-turut?" 

“Tidak” jawabnya lagi. 
Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memberi 

makan enam puluh orang miskin?" 

“Tidak” jawabnya lagi, kemudian dia duduk. 
 Kemudian Nabi Shallallahu„alaihi wa Sallam mengambil sebuah al-'Aroq 

atau wadah
90

 berisi kurma lalu memberikannya kepada lelaki tersebut, 

kemudian beliau berkata kepadanya:" Bersedakahlah dengan ini”                                                                                      
Orang itumenjawab: apakah yang lebih fakir dariku?! tidak ada lagi di 

antara dua ujung kota ini orang yang lebih membutuhkan dari kami, tidak 

ada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan kami di kota Madinah 

ini!” 

Maka Nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam pun tertawa sampai- sampai 

terlihat gigi seri Beliau, lalu beliau berkata: "Pergilah, dan berilah 

makan keluargamu!". 
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Kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam dalam kisah 

ini nampak jelas sekali, dimana beliau tidak menghardik lelaki tersebut, 

dan tidak pula mencaci-maki atau bahkan mencelanya. Karena lelaki 

tersebut datang kepada Beliau Shallallahu „alaihi wa Sallam dalam 

keadaan menyesal, bertaubat dan diliputi oleh rasa takut. Lalu Nabi 

Shallallahu „alaihi wa Sallam pun melihat dengan ilmu dan 

kebijaksanaannya, bahwa lelaki tersebut tidak pantas untuk dicela, akan 

tetapi Beliau Shallallahu „alaihi wa Sallam menjelaskan kepadanya suatu 

kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta‟ala , dan 

menyambutnya dengan penuh lemah-lembut dan sikap yang halus.
91
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛ 

Karangan Syaikh Muhammad Bin S{alih Al-‘Uthaimi<n. 

Materi akhlak dalam kitab Maka<rimu Al-Akhla<q mengajarkan kepada kita 

untuk berakhlak mulia sebagaimana judul kitab ini adalah Maka<rimu Al-Akhla<q 

yang artinya adalah akhlak-akhlak mulia, Syaikh Muhammad Bin S{alih Al-

‘Uthaimi<n dalam kitabnya membahas mengenai perilaku yang mulia dan akhlak 

yang luhur. Maka bagi setiap manusia untuk menjadikan jiwanya sebagai jiwa 

yang mulia, sehingga dia mencintai sifat kedermawan, keberanian, kelembutan 

dan kesabaran. Dan hendaknya menyambut dengan wajah yang berseri-seri, dada 

yang lapang serta jiwa yang tenang, karena semuanya itu termasuk akhlak yang 

mulia. 

Pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sadar yang mengarahkan 

pada prilaku lahir batin manusia sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti 

luhur, mampu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, memiliki 

kepribadian utuh baik kepada dirinya ataupun orang lain. Dari penjelasan 

tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak harus merata terhadap semua 

obyek agar tercipta kehidupan rukun dan damai. 
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Pada kitab Maka<rimu Al-Akhla<q terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak. 

Nilai-nilai tersebut adalah: tentang muamalah yang baik kepada Allah, kepada 

sesama makhluk dan cara untuk berakhlak mulia. Bahwa akhlak-akhlak mulia 

yang ada dalam kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛  seperti membenarkan kabar dari 

Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah, ridha, sabar, pemaaf, kasih sayang, 

tidak menyakiti, tidak menipu, tidak mengkhianati, tidak mencela, tidak 

menggunjing atau mengadu domba, dermawan, murah hati, dan menampakkan 

keceriaan. 

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛  begitu kompleks, yakni menyangkut 

hubungan secara vertikal dan horizontal. Sebagaimana dalam teori mengenai 

ruang lingkup pendidikan akhlak yang mencakup akhlak dalam dimensi 

ketuhanan, diri sendiri, dan kemasyarakatan, baik keluarga, kerabat maupun 

interaksi sosial yang lebih luas. Jika dipetakan dalam konsep yang lebih luas, 

maka nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛  akan 

memuat akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap 

sesama makhluk.  

Pertama , Akhlak kepada Allah SWT  diantaranya tentang mengambil 

kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa Ta‟ala dengan cara membenarkannya, 

mengambil hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta‟ala dengan cara 
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melaksanakan dan menerapkannya, Menerima takdir baik dan buruk-Nya dengan 

penuh sabar dan ridha.  

Menurut penulis bahwa seorang Muslim haruslah dapat bersikap ridha 

dengan segala aturan dan keputusan Allah SWT. Maksudnya dia harus dapat 

menerima dengan sepenuh hati dan tidak menolak segala sesuatu yang datang dari 

Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah, larangan ataupun petunjuk-petunjuk 

lainnya. Adab manusia terhadap Allah tidaklah sama dengan akhlak manusia 

terhadap sesamanya, Karena Allah itu adalah pencipta dan tidak ada sekutu bagi-

Nya. 

Dengan keyakinan seperti itu dia juga akan menerima segala qadha dan 

qadar Allah terhadap dirinya. Dia akan bersyukur atas segala kenikmatan, dan 

akan bersabar atas segala cobaan. Demikian sikap cinta dan ridha kepada Allah 

SWT. Dengan cinta kita mengharapkan ridha-Nya, dan dengan ridha kita 

mengharabkan cinta-Nya.
92

 

Kedua , akhlak terhadap diri sendiri terurai dalam penjelasan Syaikh 

Muhammad Bin S{a<lih al-‘Uthaimi <n mengenai larangan untuk marah, sabar 

terhadap musibah, larangan untuk mengadu domba, bermuka manis, pemaaf. 

Manusia dapat memperbaiki dirinya dengan memperbaiki akhlaknya dan 

meninggalkan akhlak yang tercela. Kita juga harus menjaga diri kita jangan 

pernah melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. 

Allah berfirman: 
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

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

yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS.Al-„Imran: 
104) 

  

Ketiga , akhlak terhadap sesama manusia dalam kitab Maka<rimu Al-

Akhla<q dengan cara menahan diri untuk tidak menyakiti, bermurah hati, 

dermawan dan bermuka manis dihadapan orang lain. Dalam pergaulan sehari-hari 

sebaiknya kita berbuat baik terutama kepada orang tua, karena orang tua adalah 

orang yang telah melahirkan kita ke dunia. Melalui orang tua lah Allah 

menciptakan dan menumbuhkan umat islam.  

Kemudian berbuat baik kepada kerabat dekat, sesudah menunaikan 

kewajiban kepada Allah dan kedua orang tua, dengan saling pengertian dan 

tolong menolong maka akan menjadi keluarga yang rukun dan damai. 

Memberikan pertolongan apabila mereka mengalami kesukaran, memberikan 

bantuan ketika dalam kesulitan. Dan selalu menyambung tali silaturrahim kepada 

kerabat. 

Kita juga harus berbuat baik kepada tetangga, karena tetangga adalah 

orang yang tinggal dekat dengan rumah kita, sebaiknya untuk berbuat baik dan 

bersikap dermawan kepada keluarga mereka. Ketika dalam kesulitan maka 

tetanggalah yang akan membantu kita. Allah berfirman: 
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Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri”. (QS. An-Nisa‟: 36) 
 

Termasuk akhlak mulia dalam agama islam yang senantiasa menyerukan 

kepada pergaulan yang terpuji serta menjalin ikatan persaudaraan di antara orang-

orang Muslim. Sebaiknya, islam melarang segala perbuatan yang bisa 

mengakibatkan perpecahan dan lepasnya ikatan persaudaraan
93

 seperti, menipu, 

mencela, adu domba dan sebagainya. Allah SWT menyatakan:  

                             
Artinya: “Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi 

hina. Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah. 

Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi 
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banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal 

kejahatannya”. (QS. Al-Qalam: 10-13) 

 

Dengan melihat uraian diatas, menurut penulis nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab ‚Maka<rimu Al-Akhla<q‛ mempunyai target agar individu 

memiliki sikap dan perilaku yang baik secara lahir dan batin, terutama kepada 

Allah Swt, diri sendiri dan orang lain. Hal ini sesuai dengan landasan pendidikan 

akhlak yang tertulis dalam teori yakni secara umum membentuk kepribadian 

muslim yang berakhlak mulia, baik lahir maupun batin,untuk diri sendiri ataupun 

untuk orang lain terlebih untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt semata.  

Pergaulan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim. 

Dengan pergaulan itu kita bisa mengekpresikan nilai-nilai agama kita, dengan 

pergaulan kita bisa menjalin persaudaraan, dan dengan pergaulan kita bisa 

menyebarkan nilai-nilai islam.
94

 Berperilaku yang baik kepada sesama adalah 

hendaknya seseorang berbuat baik dalam bergaul dengan teman-teman dan para 

kerabatnya. Tidak merasa resah dengan kehadiran mereka dan tidak pula 

meresahkan mereka.  

Syaikh Muhammad Bin S{alih Al-‘Uthaimi<n dalam kitabnya menyebutkan 

akhlak Rasulullah Saw yang ditujukkan dalam sebuah hadist, 

َا  لٍِك  َ َ  ِ ْ َِس  َ  ْ  َ :َ لِ ُ َ ُ ُا  ِ  ْ  ُ َ  َ َ, َك ََس ً لَ  ُ َ لَ ْ ََض َ , َ َك َ  ِ ْ َ  َ َ فََص
 ْ ٍ لِ ُا اَ ْ ه: َ ُ ُ ْ َغ ل َ فََعَ    ِ ْ َ  ُ َ َ  َ 
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Artinya:  “Dari Anas radhiallahu „anhu ia berkata, ”Nabi shallallahu „alaihi wa 
sallam sering berziarah kepada kami, dan kami membersihkan tikar 

milik kami untuk beliau, kemudian beliau sholat di atasnya, beliau 

berkata kepada saudaraku:, ‟Wahai Abu Umair, apa yang sedang 
dilakukan oleh nughair?!” 

 

لٍِك  َ  ِ ْ َِس  َ  ْ  َt َا َ   : ٍ ْ َ  ُ َ َ  َ  ُْ  َ َ ْ َ  ْ ِ ٌ اَ ِ َ  َ َا  ِلَ  ُ , َك  َ َ ِ  ِ َ ل  َ َك َ
 ُ َح َ َ  ٍ ْ َ َا , ُ  ً فَ َ ْ ِ ُ َح  َ َ  فَ َ َ ْ : فَ لُ ه فَ َ ً ْ ِ ٍ َح ْ َ  ُ ْ ِ ُا  َ َ َا  ِ : َ  ْ  ُ َ  َ  َ َ

ِ  ُ َْع َ  َ ْ َك ِ لَ  ُ ُ ْ ُا ,ِ َُغ ْ ُ َ ُا  ِ  ْ  ُ َ ٌَس : فََ َعَ   َا  َ ُ ه  َ ْ َغ ل َ فََعَ    ٍ ْ َ  ُ َ َ  : َ َ
ِا  ِ  ْ  ُ َ ْ َك   ِ  َ َ ً  َْل َ ْ ِ َ اَ َح  ً َ ُ ً  َط  ْ ُ َش َسْس َ.      

 

Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata: Abu Tholhah memiliki anak yang 

berkunyah Abu Umair. Nabi apabila dating kepada Ummu Sulaim 

mencandainya, suatu saat Nabi melihatnya sedih, maka beliau 

bersabda: Mengapa saya lihat Abu Umair sedih? Mereka mengatakan: 

Wahai rasulullah, burung kecilnya mainannya mati, kemudian 

Rasulullah bersabda: ‟Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan 
oleh nughair?! Anas berkata: Saya tidak pernah menyentuh sesuatupun 

baik khuzzah (kain yang terbuat dari wol dan sutra) dan kain sutra 

yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah”. (Mutafaqun 

„Alaih) 
 

Dari hadist diatas menurut penulis dapat diambil pelajaran bahwa akhlak  

Rasulullah, salah satu yang beliau tunjukkan dalam hadits ini adalah sikap 

tawadhu‟nya kepada kaum lemah, beliau berziarah ke rumah mereka, bercanda 

dengan anak kecil, sholat di rumah mereka dan sebagainya. Oleh karenanya, 

sebaiknyanya kita untuk meniru akhlak beliau dan menerapkannya dalam 

kehidupan kita. Hadist ini juga menunjukkan bahwa berjabat tangan hukumnya 

sunnah ketika bertemu, baik ketika berziarah maupun tidak. Tetapi tidak dengan 

menyentuh atau berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Hadits 

ini menunjukkan kepada kita kasih sayang Nabi Muhammad Saw kepada anak 

kecil. Oleh karena itu, maka hendaknya bagi orang tua bersikap kasih dan sayang 
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terhadap anak-anak mereka. Demikian pula, hendaklah menjauhi sikap kasar dan 

keras, sebab hal itu dilarang agama. Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam merupakan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Allah berfirman: 

                     
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-

Ahzab: 21) 
 

Kemuliaan akhlak Rasulullah Saw juga ditunjukkan dalam hadist dibawah 

ini: 

َ  َ َ  ِ ْ َ  َ   ّ ُا   َص ْ  ُ َ َا  لِْك  َ َ  ِ ْ َس  َ  ْ ٌا : َ  ْ َ َش ْ ُُح فِ َْص َ اَ   ِ َس َ ْل  ِ ِ َ  َ ِ 
ِ  ْ ْل ُ  ِ َا َ ِ  َ  ِ َِص َ َ ل ِ  َ َ ِ  ِ َ ْل َ  ْ َ  َ اَ  ْ س. ِ   

 
Artinya:  “Dari Anas Bin Malik berkata, Rasululla Saw bersabda: "Sesungguhnya 

masjid-masjid  ini bukanlah tempat untuk membuang kotoran, akan 

tetapi sebagai tempat untuk mendirikan shalat dan membaca Al-

Qur'an", atau sebagaimana yang telah Nabi Shallallahu „alaihi wa 
Sallam sabdakan”. HR. Muslim 

 

Dari hadist di atas menurut penulis salah satu bukti kelembutan Rasulullah 

Saw dalam meluruskan orang badui. Ketika para sahabat menghardik dan 

membentak Nabi Muhammad Saw melarang mereka menghardik sebelum selesai 

kencingnya, kemudian Beliau menasehatinya bahwa masjid tidak layak untuk 

perbuatan ini, tetapi yang layak dilakukan di masjid adalah mendirikan shalat dan 

membaca Al-Qur'an. Di sini Rasulullah melarang dengan kelembutan dan 
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memerikan solusi untuk segera mengambil air untuk menyiram pada kencing 

orang badui tersebut. Rasulullah Saw dalam menyikapi orang sesuai situai dan 

kondisinya.  

 
 

B. Analisis Kaitannya Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab “Maka<rimu 

al-Akhla<q” dengan Pendidikan Karakter dan budaya bangsa indonesia. 

Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kehidupan 

manusia.
95

 Karakter berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku anak itulah yang disebut karakter. Jadi suatu 

karakter melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Karenanya tidak ada perilaku 

anak yang tidak bebas dari nilai.
96

 

Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang berkaitan tentang persoalan 

kebaikan dan kesopanan, tingkah laku terpuji serta berbagai persoalan kebaikan 

dan kesopanan, tingkah laku yang terpuji serta berbagai persoalan yang timbul 

dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seharusnya seseorang itu bertingkah 

laku.
97

 

Jadi dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa nilai pendidikan akhlak 

adalah sifat yang berguna bagi manusia dalam pendidikan yang berkaitan dengan  
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persoalan baik dalam hal perilaku lahir maupun batin, sehingga menjadi manusia 

yang seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun luar dirinya.  

Nilai pendidikan akhlak dalam “Maka<rimu Al-Akhla<q” merupakan 

serangkaian teori yang akan menjadi indah jika diterapkan dalam kehidupan. 

Demikian halnya dengan pendidikan karakter, dapat terlihat bahwa dalam 

pendidikan karakter juga mengandung unsur teori pengetahuan tentang sikap-

sikap terpuji. 

Pemahaman mengenai relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

“Maka<rimu Al-Akhla<q” dengan pendidikan karakter, dapat diketahui ketika 

dibandingkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter. 

Dari data yang ada, maka penulis merelevansikan antara pendidikan 

akhlak  yang terdapat dalam kitab “Maka<rimu Al-Akhla<q” dengan pendidikan 

karakter, dan lebih jelas dan rinci akan dijelaskan di bawah ini. 

Pertama, sebagaimana akhlak seorang hamba bertaqwa kepada Allah Swt 

dengan cara kita Membenarkan kabar-kabar dari Allah, melaksanakan dan 

membenarkan hukum-hukum dari Allah, sabar dan ridha dengan takdir Allah,  

yang terdapat dalam kitab “Maka<rimu Al-Akhla<q” ini merupakan cerminan dari 

nilai religius yang terdapat dalam pendidikan karakter. Nilai religius, yakni 

ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama (aliran 

kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap 
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pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan 

berdampingan. 

Kedua, aspek akhlak terhadap diri sendiri. Dalam kitab “Maka<rimu Al-

Akhla<q” nilai ini tercermin pada sikap tawadhu‟(rendah hati), menahan amarah 

tidak sombong, dermawan, menjaga harga diri, dan  murūah atau bermoral yang 

baik. Dan erat kaitannya dengan nilai pendidikan karakter yakni nilai karakter  

toleransi, demokratis, dan tanggung jawab. 

Ketiga, dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, akhlak terhadap 

orang tua, saudara dan kaum kerabat yang terdapat dalam kitab “Maka<rimu Al-

Akhla<q” mengandung nilai-nilai pendidikan karakter cinta damai dan peduli 

sosial. Cinta damai merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana 

damai, aman, tenang dan nyaman atas kehadiran dirinya. Peduli sosial merupakan 

sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun 

masyarakat yang membutuhkannya Disini seorang anak hendaknya tidak 

menentang ibu bapaknya kecuali jika diperintah untuk berbuat kemaksiatan, tidak 

menyakiti dengan ucapan sekecil apapun, kepada saudara dan kaum kerabat 

hendaknya peduli akan hak-haknya, dan menolong semampunya. 

Sedangkan akhlak terhadap sesama makhluk, menanamkan nilai-nilai 

karakter toleransi, cinta damai, peduli sosial, jujur, komunikatif, demokrasi, dan 

mengharagai prestasi. Karena dalam kitab “Maka<rimu Al-Akhla<q” pun 

mengajarkan kerukunan, persaudaraan, dan pergaulan dengan sesama makhluk 
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harus dibina dan dijaga dengan baik. Karena hubungan baik dengan sesama 

makhluk diperlukan, karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup tanpa bantuan 

masyarakat. Lagi pula hidup bermasyarakat sudah merupakan fitrah manusia.  

Secara mudah penjelasan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

“Maka<rimu Al-Akhla<q”dan relevansinya dengan  pendidikan  karakter tersebut, 

tampak pada tabel 4.1 

Tabe 4.1 

 Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Maka<rimu Al-Akhla<q” 

dengan pendidikan karakter 

 
No  Aspek akhlak 

(الجوان اأْخاقية)  

 

Kitab ‚Maka<rimu Al-Akhla<q‛ 
ر اْأْخاق) ك (الكت   

Pendidikan karakter 

ع) ْي الط (اْلتْع  

 

 

1 

 

 

Allah (  َل ) 

Berakhlak mulia dalam bermuammalah 

dengan Allah Subhanahu wa Ta‟ala 
mencakup tiga perkara:   mengambil 

kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala dengan cara membenarkannya, 

mengambil hukum-hukum Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala dengan cara 
melaksanakan dan menerapkannya, 

menerima takdir baik dan buruk-Nya 

dengan penuh sabar dan ridha.  

ُع ثََ ثَ ( َ  َْ   ُِ ُ ْل  ِ َ َ َع ُ ُِ  فِ  ُ ْل  ُ ُحْس
 ُ ْ ُ ُ  : ِ ْ ِ َْص ْل ِ ل  ََع    َ ْ َ  ِ ْ ُ , ِ ْ ُ

 ِ ْ ِ  َْ ْل  َ  ِ ْ ِ ْ َ ْل ِ  ُ ُ ِ ,  َْحَ  ْ لَص ِ  ُ ُ َ  ِْ  ِ ْ ُ
َض  ل  َ( 

 

Religius  )ِ ْ ِ   )ل

 

 

2 

 

Diri sendiri ِلَ (   
  ) س

rendah hati (ُرع َ َ ), sabar  , ) ُ ْ )لَص    

dermawan )ِ  َ( menjaga harga diri , )ل ( , 

dan bermoral yang baik ) ْ اَ ْ ُ ُ( . 

Toleransi ح(  َ  , )ََس

demokratis ) ِ َ  ْ ُ ِ( , 

dan tanggung 

jawab )َ لِ ْ ْسُؤ َ( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesama 

Akhlak anak kepada orang tua, anak 

hendaknya tidak menentang ibu bapaknya 

kecuali jika diperintah untuk berbuat 

kemaksiatan, tidak menyakiti dengan 

ucapan sekecil apapun, peduli akan hak-

haknya dan menolong semampunya  

kepada saudara dan kaum kerabat.  

) ِ ْ َ لِ َ ْ ْلِ ْ ِ  لِ   َُ ْ ِاَ , َ  ِ ْ َ لِ َ ْ ْلِ ْ ِ  لِ  ُ ْ َِظ

Toleransi َح( )ََس , 

demokratis ) ِ َ  ْ ُ ِ( ,  

menghargai 

prestasi )َ  َْ ِإ  ِ  َْ( , 

komunikatif/bersahaba

t ح( ا/َص  cinta , ) ص 

damai ( لَس َ  dan (ُح 

peduli social ) َ  َِ ل
َ  ِ َ ِ  . )اْ 
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makhluk 

)ل  (   

  

 ِ َ ْعِص َ ْ ْ لِ ُ ُ ُ , ُِص  ِ َُس َ  ْ ِ ِ ْ ُ ُ ِ  ِ َ ْ َ َ
ِش ِ ْاَ َ َ  ِ ِ ُ ِاَ َ َ ْ  َ َ  ) َُص

 

Dengan sesama makhluk: maka harus 

membangun  kerukunan, persaudaraan, 

dan pergaulan dengan sesama makhluk 

harus dibina dan dijaga dengan baik. 

Karena hubungan baik dengan sesama 

makhluk diperlukan, karena tidak ada 

seorangpun yang dapat hidup tanpa 

bantuan masyarakat. Lagi pula hidup 

bermasyarakat sudah merupakan fitrah 

manusia.  

) ِ َ ُ ْ َ ْل ِ ,َ ْ ِإ َ ا    َ ِ ُِع  َ َْس , فَ
 ِ ْ َ ِ  ْ ِ ُ ِظَ  ِ ََش ْل  ِ َ ِع ِ لَ   ُ ْ ِ  َْ َ َا . َ ِاَ
 َ ِ  ِ َ  َ َس ُ  َ ْ ُ َْش  َِع  ْ ُْع  َ  َِ َْس  َ ََح
 ِ َْع ِ ْل َ  َ ُ ِع  ِ َ  ْ ُ ل ُْش فِ  َِع  َ ِع  ِ َ  ْ ُ ْل

َ ِ ََش  )ل
 

Dari analisis di atas dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab “Maka<rimu Al-Akhla<q” terdapat relevansi dengan pendidikan karakter. 

Sebab, di dalamnya mengandung penanaman nilai-nilai karakter religius, 

bertanggung jawab, bersahabat/komunikatif, demokrasi, cinta damai, toleransi, 

menghargai prestasi dan peduli sosial. Nilai-nilai tersebut cukup universal, yakni 

tidak hanya mencangkup hubungan Tuhan dan Makhluk saja tapi juga hubungan 

makhluk dengan sesama makhluk. 

 

  



99 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Dari serangkaian pembahasan dan beberapa paparan di atas, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab “Maka<rimu al-

Akhla<q‛  karangan syaikh Muhammad bin Syaikh Muhammad Bin S{a<lih al-

‘Uthaimi<n mengajarkan tentang akhlak-akhlak mulia seperti tentang 

muamalah yang baik kepada Allah, kepada sesama makhluk dan cara untuk 

berakhlak mulia. Bahwa akhlak-akhlak mulia yang ada dalam kitab 

“Maka<rimu al-Akhla<q‛  seperti membenarkan kabar dari Allah, melaksanakan 

hukum-hukum Allah, ridha, sabar, pemaaf, kasih sayang, tidak menyakiti, 

tidak menipu, tidak mengkhianati, tidak mencela, tidak menggunjing atau 

mengadu domba, dermawan, murah hati, dan menampakkan keceriaan. Yang 

membentuk manusia menjadi insa<n kami<l. 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab “Maka<rimu al-Akhla<q‛  di 

antaranya, yaitu: nilai pendidikan karakter religius yang relevan dengan sikap 

taqwa kepada Allah Swt. Pendidikan karakter toleransi, demokratis dan 

tanggung jawab relevan dengan Sikap tawadhu‟(rendah hati), menahan 

amarah tidak sombong, dermawan, menjaga harga diri, dan  murūah atau 
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bermoral yang baik. Akhlak kepada sesama makhluk disini ditunjukkan 

dengan pendidikan karakter toleransi, demokratis, peduli sosial, mengharagai 

prestasi, komunikatif, cinta damai dan peduli sosial. 

 

B. SARAN 

1. Kepada institusi agar menekankan kepada lembaga pendidikan untuk 

menerapkan pendidikan karakter pada peserta didik sejak pendidikan dasar. 

Karena pendidikan formal sebagai wadah pembinaan bagi generasi muda yang 

diharapkan dapat membentuk kepribadian yang berkarakter mulia. 

2. Kepada pendidik agar selalu berperilaku dan membiasakan diri untuk berbuat 

sesuatu yang positif, pendidik juga harus mempunyai karakter yang mulia 

untuk menjadi contoh bagi peserta didiknya. 

3. Untuk penulis agar bisa menerapkan konsep pendidikan akhlak yang terdapat 

dalam kitab ‚Maka<rimu al-Akhla<q‛  dan mempunyai karakter yang mulia. 

 

 


