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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangunan agama Islam tidak lepas dari empat pondasi yang saling 

berkaitan erat satu dengan yang lainnya yaitu, aqidah, ibadah, mu’amalat 

dan akhlak (Yusuf Al-Qaardhawi, 1997: 101). Boleh jadi pengakhiran 

akhlak atau karakter akan memberikan asumsi salah bahwa ia adalah 

pondasi terakhir yang diperhatikan Islam, padahal sebenarnya kalau  Islam 

dikaji secara mendalam  melalui firman Allah dalam Al-Qur’an dan 

sunnah Nabi-Nya, maka dalam tingkat substansi esensialnya merupakan 

risalah akhlak dengan segala pengertian yang dikandungnya secara 

menyeluruh. 

Di antara karakteristik pendidikan Islam adalah sangat menekankan 

pada aspek akhlak atau karakter, karena Rasulullah SAW. Diutus untuk 

menyempurnakan akhlak, sebagaimana dalam hadits yang populer:  

ِِ َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنََّما بُِعثْ  ََ ْْ َ ِْ اِرََ ا ََ ََ َم  ََُمم ُت ِِ  

ََاِلْك(  )رواه   

“Dari Abu hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW. 

Hanya saja saya diutus (kedunia ini) untuk menyempurnakan akhlak”. 

Ahmad Syauqi sebagaimana dikutip oleh Tobroni  

memperingatkan lewat syairnya yang terkenal: “Bangsa itu hanya bisa 

bertahan selama mereka masih memiliki akhlak, bila akhlak telah lenyap 
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dari mereka, mereka akan lenyap pula” (Tobroni, 2008:52). Itu artinya 

bahwa akhlak amat penting peranannya di dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Membicarakan akhlak atau karakter merupakan hal yang sangat 

penting dan mendasar. Karakter merupakan mustika hidup yang 

membedakan manusia dengan binatang. Manusia tanpa karakter adalah 

manusia yang sudah “membinatang”. Orang-orang yang berkarakter kuat 

dan baik secara individual maupun sosial adalah mereka yang memiliki 

akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Mengingat begitu urgennya 

karakter, maka institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk 

menanamkannya melalui proses pembelajaran. 

Penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat 

relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang terjadi di Negara kita. 

Diakui atau tidak, saat ini terjadi krisis yang nyata dan menghawatirkan 

dalam semua lapisan masyarakat, baik masyarakat umum, para pelajar 

(siswa, mahasiswa) dimana mereka adalah milik kita yang paling berharga 

dan merupakan asset masa depan bangsa ini, dan bahkan para pejabat 

Negara juga tidak kalah mengerikan.  

Krisis itu antara lain berupa meningkatnya angka pergaulan seks 

bebas, menurut Kepala BKKBN, Sugiri Syarif, data Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) pada 2010, menunjukkan 51 

persen remaja di Jabodetabek telah melkaukan seks pra nikah. Artinya dari 

100 remaja, 51 sudh tidak perawan. Beberapa wilayah lain di Indonesia, 

seks pranikah juga dilakukan beberapa remaja, seperi di Surabaya tercatat 
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54 persen, di Bandung 47 persen, dan 52 persen di Medan. Dari kasus 

perzinaan yang dilakukan para remaja tersebut, yang paling dahsyat terjadi 

di Yogyakarta. Pihaknya menemukan dari hasil penelitian di Yogyakarta 

dalam kurun waktu 2010 setidaknya tercatat 37 persen dari 1.160 

mahasiswi di kota gudeg ini  menerima gelar MBA (Marriage By 

Accident) alias menikah akibat hamil di luar nikah (www.detiknews.com).  

Maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, Seperti aksi 

premanisme yang dilakukan pelajar yang tergabung dalam Geng Nero 

(neko-neko dikeroyok), dan banyak lagi perilaku kekerasan lainnya, 

kejahatan terhadap teman, bicara, pencurian, kebiasaan menyontek, 

penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, pemerrkosaan, perampasan, dan 

perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat 

ini belum dapat diatasi secara tuntas. Perilaku orang dewasa juga setali 

tiga uang sama saja, senang dengan konflik dan kekerasan atau tawuran, 

perilaku korupsi yang merajalela, dan perselingkuhan serta sederet 

masalah-masalahan lainnya. (Dimyati, 2010;02). 

Menurut tinjauan ESQ tujuh krisis moral yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat Indonesia antara lain krisis kejujuran, krisis tanggung 

jawab, tidak berpikir jauh ke depan, krisis disiplin, krisis kebersamaan, 

dan krisis keadilan (Zuhdi, 2009;40).  Kondisi krisis dan dekadensi moral 

ini menandakan bahwa seluruh pengetahuan agama dan moral yang 

didapatkan di bangku sekolah  seolah tidak berdampak terhadap perubahan 

perilaku manusia Indoneisa.  

http://www.detiknews.com/
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Persoalan karakter memang tidak sepenuhnya terabaikan oleh 

lembaga pendidikan. Akan tetapi, dengan fakta-fakta seputar kemerosotan 

karakter terjadi saat ini menunjukkan ada kegagalan pada institusi 

pendidikan, masyarakat dan lingkungan keluarga dalam menumbuhkan 

manusia Indonesia yang berkarakter atau berakhlak mulia. Kondisi dan 

fakta kemerosotan karakter yang terjadi menuntut para orangtua dan 

praktisi pendidikan harus saling bahu membahu memberikan  perhatian 

dan menekankan pentingnya pendidikan karakter pada para peserta didik 

dengan memberikan contoh yang baik seara kongkrit, sehingga pepatah 

yang mengatakan “Guru kencing berdiri murid kencing berlari” 

(Mandaru, 2005: 27) tidak akan terjadi. 

Menyadari  kondisi krisis dan dekadensi moral di tengah 

masyarakat saat ini, pemerintah mengambil inisiatif untuk mengutamakan 

pembangunan karakter bangsa. Hal itu tercermin dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang 

menempatkan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi 

guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Dalam berbagai 

kesempatan Presiden Republik Indonesia juga mengemukakan pentingnya 

pembangunan watak (character building), karena kita ingin membangun 

manusia yang berakhlak, berbudi pekerti dan berperilaku baik 

(Kemendiknas, 2010: 01). 

Permasalahan degradasi moral memang tidak akan ada habisnya 

untuk dibicarakan, sementara itu ada krisis lain lagi yang lebih 

memperparah suasana dan sekaligus penyebab degradasi moral yaitu krisis 
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keteladan. Saat ini kaum muslimin khususnya sudah jauh dari keteladanan 

Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah bagi kaum 

muslimin, realita menunjjukkan bahwa bahwa saat ini tontonan sudah 

jadikan tuntunan, sementara tuntunan menjadi tontonan. Nabi Muhammad 

SAW hanya dijadikan semacam symbol untuk melakukan shalawatan 

semata. 

Dismaping itu ada fenomena lain yang dapat kita saksikan di 

tengah-tengah masyarkat sekarang ini, yaitu jauhnya masyarakat dari 

pedoman hidup mereka, khususnya ummat Islam dimana al-Qur’an dan al-

Hadits merupakan pedoman hidup mereka, namun realita menunjukkan 

bahwa masih banyak kaum musimin yang masih belum bisa membaca al-

Quran. 

Kalau membaca al-Qur’an saja masih banyak yang belum bias, 

bagaimana dengan sumber yang kedua yaitu al-Hadits, tentu sudah bisa 

kita tebak akan lebih banyak lagi yang tidak bias membaca al-Hadits, dan 

hal itu juga kita bias liat dengan minimnya kitab-kita hadits yang terdapat 

di rumah-rumah kaum muslimin dan juga minimnya kajian-kajian kitab 

hadits di masyarakat juga menjadi bukti jauhnya masyarakat dari pedoman 

hidup mereka. 

Berangkat dari realitas di atas, kiranya perlu merenungkan dan 

mengkaji kembali, masa keemasan yang telah diraih oleh Rasulullah 

SAW. bersama para sahabatnya. Beliau mampu membentuk karakter-

karakter yang militan dengan akhlak yang sangat mengagumkan sehingga 
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Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah 

generasiku: 

ُر النَّاسِ  ي ْ َْ ْم ُُ َعْن َعْبِد الّلِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعِن النَِّبيم ص قَاَل :  ُُ ْيَن يَ ُلْونَ  ِِ مَّ  قَ ْرِنْي ُُمَّ الَّ
ْم ... ] رواه البخاري ُُ ْيَن يَ ُلْونَ  ِِ [ عالَّ  

 
“Dari Abdullah R.A. dari Nabi SAW. Bersabda: sebaik-baik 

manusia adalah (manusia) pada zamanku, kemudian orang-orang 

yang sesudahnya dan orang-orang yang sesudahnya” (HR. 

Bukhari). 

 

 Keberhasilan Beliau SAW dalam membangun generasi yang 

berperadaban dan berakhlak tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, 

bahkan oleh orang-orang non-muslim diantaranya Michael Hart, dalam 

bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di Dunia, Michael Hart 

menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor satu yang paling 

berpengaruh di Dunia (Hart, 1982:2). Oleh karena itu Muhammad tidak 

saja seorang Nabi dan Rasul melainkan juga seorang guru agung (Untung, 

2005:52). 

Rasulullah SAW memberikan keteladan langsung yang bisa 

disaksikan oleh para Sahabatnya, inilah yang menjadi faktor penting 

keberhasilan Beliau, Aisyah istri termuda Beliau pernah ditanya oleh 

sahabat Said Bin Hisyam tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah 

menjawab bahwa akhlak Beliau adalah Al-Qur’an (Al-Ghazali, 1995: 148) 

sehingga dalam al-Qur’an sendiri Allah SWT. menegaskan dalam firman-

Nya: 

ُلٍق َعِظيمٍ  ُْ  َوِإنََّك َلَعلى 
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“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”. (Qs. Al-Qalam/68: 04). 

 

 

Dari sinilah, kajian ini terasa penting untuk diangkat untuk 

mencoba mengungkap kembali nilai-nilai karakter utama pribadi  

Rasulullah SAW yang patut dijadikan suri tauladan sepanjang masa di 

tengah-tengah krisis keteladanan dewasa ini. Dengan harapan mudah-

mudahan karakter Rasulullah SAW tersebut dapat dicontoh dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin sehingga 

tercipta masyarkat yang madani dan berpradaban.  

Untuk mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai karakter pribadi 

Nabi Muhammad SAW. tentu kita harus mengkaji sirah nabawiyah dan 

juga  hadits-hadits beliau baik berupa ucapan, perbuatan, taqriri maupun 

sifat khulqiyah dan khuluqiyah selama hidupnya. Hadits-hadits Nabi 

Muhammad SAW. sekarang sudah terkumpul dalam kitab-kitab Hadits 

yang dikenal dengan sebutan Kutubu As-Sittah atau Kutubu At-Tis’ah, 

seperti kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, 

Ahmad, Malik dan Ad-Darimi dan masih ada yang lainnya yang 

memudahkan generasi berikutnya untuk meniti sunnahnya.  

Dari sembilan kitab hadits yang populer tersebut, para ulama hadits 

menyepakati bahwa urutan pertama setelah al-Qur’an adalah Shahih 

Bukhari dan kedua adalah Shahih Muslim, sebab kedua kitab tersebut 

sudah tidak diragukan lagi  keshahihan hadits-hadits yang terkumpul di 

dalamnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti memperoleh data 

yang lebih akurat, maka dari sembilan kitab hadits tersebut peneliti hanya 
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mengambil dua saja yaitu Shahih Bukhari dan Shahih Muslim sebagai 

obyek penelitian, mengingat keabsahan kedua sumber tersebut sudah tidak 

diragukan lagi dikalangan kaum muslimin khususnya para Muhadditsiin. 

Pada penelitian ini peneliti menelaah hadits-hadits  tentang 

karakter yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, 

sehingga nilai-nilai karakter Nabi Muhammad SAW. dapat peneliti sajikan 

dengan mudah dan gamblang berdasarkan hadits yang shahih, sehingga 

dapat dijadikan sebagai rujukan kaum muslimin khususnya dalam 

pendidikan karakter. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

peneliti jawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pendidikan 

karakter berdasarkan sifat-sifat  Nabi Muhammad SAW dalam Shahih  

Bukhari dan Muslim? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan   

keindahan karakter Nabi Muhammad SAW dalam shahih Bukhari dan 

Muslim. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat  memberikan kontribusi 

yang berarti bagi pengembangan pendidikan Islam baik secara teoritis 

maupun secara praktis.   
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1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya 

khazanah kajian pendidikan berdasarkan prespektif Islam, 

khususnya yang berkenaan dengan  nilai-nilai karakter pribadi 

Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu penelitian ini diharapkan 

mampu menjadikan Al-Hadits lebih membumi sebagai pedoman 

kehidupan kedua setelah al-Qur’an terutama tentang nilai-nilai 

pribadi Rasulullah SAW. 

2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan semacam panduan normatif terhadap nilai-nilai 

karakter pribadi Rasulullah Muhammad SAW. 

  

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan tema “Pendidikan Karakter” belakangan ini sangat 

banyak dilakukan oleh para peneliti, baik yang secara langsung meneliti ke 

lapangan maupun yang menggali secara mendalam  teori-teori dan konsep-

konsep serta metodologi pendidikan karakter dengan  melakukan studi 

kepustakaan. Oleh karena itu sebelum peneliti melakukan penelitian yang 

baru mengenai tema yang sama, maka peneliti berusaha mencari 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan agar menjadi acuan dalam 

penelitian ini, sehingga posisi penelitian ini sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain, 

penelitian yang dilakukan oleh Mujib Anshor (2012) dengan judul 

“Konsep dan Metodologi Nabi SAW Dalam Pendidikan Karakter”.  Tesis 
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ini kemudian dicetak dalam bentuk buku dengan judul “Pendidikan 

Karakter Berbasis Sunnah Nabi SAW”. Fokus penelitian yang dilakukan 

oleh Mujib Anshor adalah konsep serta metodologi pendidikan karakter 

yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mujib Anshor menemukan bahwa konsep 

pendidikan karakter yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah  

pendidikan yang integral, yang bertujuan membentuk manusia yang 

beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Disamping itu dia juga 

menemukan bahwa ada sekitar 45 metode yang dilakukan oleh Rasulullah 

SAW dalam pendidikan karakter, yang diantaranya adalah metode 

keteladanan (uswatun hasanah), metode cerita, diskusi dan masih banyak 

lagi yang lainnya. 

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sunardin (2013) 

dengan judul “Pendidikan karakter Dalam Persfektif Al-Qur’an; Telaan 

Surah al-Furqan ayat: 63-75”. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

pendidikan karakter dalam al-Qur’an khususnya dalam Qur’an surah al-

Furqan ayat 63-75, dimana sunardin menemukan bahwa dalam al-Qur’an 

surah al-Furqan ayat 63-75 membicarakan tentang karakter yang dimiliki 

oleh Ibaadur Rahman (hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih), 

ydimana sunardin menemukan ada 12 karakter yang dibiuraikan dalam 

ayat tersebut dinataranya adalah memiliki aqidah yang benar, istiqamah 

dan tawazun. 

Berbeda dengan penelitian Mujib Anshor maupun Sunardin adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Heni Zuhriyah (2010) dengan judul 

“Pendidikan Karakter; Studi Perbandngan Antara Konsep Doni Koesuma 
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dan Ibnu Ibnu Miskawaih”, Dimana fokus penelitian yang dilakukan 

adalah konsep pendidikan karakter. Heni menemukan bahwa dari segi kata 

akhlak dan karakter secara bahasa mengandung makna yang sama yakni , 

kebiasaan, tabi'at, watak, sifat-sifat kejiwaan. Secara istilah, karakter dan 

akhlak mempunyai arti sama juga yaitu suatu kehendak yang sudah biasa 

dan sering dilakukan secara spontan. 

Dari ketiga penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan, terlihat 

bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan yang 

dilakukan oleh Mujib Anshor, Sunardin maupun Heni Zuhriyah. Dari segi 

metode penelitian, penelitian yang dialkukan oleh ketiga peneliti terdahulu 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama, yaitu penelitian 

kepustakaan.  

Namun bila diliat dari fokus penelitian maka tentu akan berbeda, 

bahkan fokus dari ketiga peneliti terdahulupun berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. Dalam hal ini peneliti berupaya menemukan nilai-

nilai karakter dengan mengacu pada hadits-hadits Nabi SAW yang 

terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim, oleh karena itu penelitian ini 

terasa penting untuk dilakukan. 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang dijadikan 

fokus dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan definisi 

operasional, sebagai berikut: 

1. Pendidikan 
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Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran 

dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah 

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapar 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di 

masa yang akan dating (Redja:2001; 11).  Sedangkan pendidikan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan jasmani dan rohani 

untuk mengembangkan fitrah manusia dengan landasan ajaran Islam 

sehingga terwujud kehidupan manusia yang berakhlak mulia yang 

memiliki kepribadian yang utuh antara pengetahuan, sikap dan 

perilakunya. 

 

2. Karakter 

Sejauh penelusuran literatur yang peneliti lakukan dalam 

beberapa kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Indonesia-Inggris, Kamus inggris-Indonesia, dan juga Kamus Ilmiah 

Populer, peneliti menemukan makna karakter disamakan dengan 

akhlak, kebiasaan, tabi’at, watak, dan sifat-sifat kejiwaan. Oleh karena 

itu, karakter yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sama 

dengan akhlak yang secara bahasa mengandung makna yang sama yaitu 

kebiasaan, tabi’at, watak, dan sifat-sifat kejiwaan, yang secara istilah 

bermakna suatu kehendak yang sudah biasa dan sering dilakukan secara 

sepontan tanpa memikirkannya terlebih dahulu, sehingga dalam 
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penelitian ini terkadang peneliti menggunakan istilah akhlak dan 

terkadang menggunakan istilah karakter. 

 

3. Sifat 

Kata sifat berasal dari bahasa arab yaitu yaitu as-shifatu,  dalam 

kamus al-Munawwir diartikan dengan cirri khas yang melekat pada 

sesuatu, dan dalam Kamus Besar Indonesia, sifat juga diartikan cirri 

khas yang melekat pada sesuatu yang membedakannya dengan yang 

lain. Jadi sifat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perilaku-

perilaku khusus yang melekat pada diri Rasulullah SAW yang 

diterangkan dalam hadits-hadits yang shohih. 

 

4. Nabi Muhammad 

Nabi Muhammad adalah pembawa ajaran Islam, dan diyakini oleh 

umat Muslim sebagai nabi dan (Rasul) yang terakhir. Menurut sirah yang 

tercatat tentang Muhammad, ia disebutkan lahir sekitar 20 April 570/ 571, di 

Makkah dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah pada usia 63 tahun. Kedua 

kota tersebut terletak di daerah Hejaz. 

 

5. Shahih Bukhari 

Shahih Bukhari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kitab hadits yang judul aslinya adalah al-Jami’ al-Musnad as-Shhih al-

Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi, yang 

disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin 

zim://A/A/Islam.html
zim://A/A/Muslim.html
zim://A/A/Nabi.html
zim://A/A/Rasul.html
zim://A/A/20%20April.html
zim://A/A/570.html
zim://A/A/571.html
zim://A/A/8%20Juni.html
zim://A/A/632.html
zim://A/A/Madinah.html
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Mughirah al-Bukhari al-Ju’fi. Dia dilahirkan pada bulan syawal 194 H 

dan wafat pada 256 H. 

6. Shahih Muslim 

Shahih Muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kitab hadits yang judul aslinya  al-Musnad as-Shahih yang disusun oleh 

Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, 

dia dilahirkan pada 204 H dan wafat pada 261 H. 

G. Sistematika Penulisan 

Di dalam bagian ini, penulis mencantumkan 6 (Enam) bab yang 

akan dibahas secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam 

penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan, bab ini mencakup bagian pendahuluan 

yang terdiri dari: (a) latar belakang; (b) rumusan masalah; (c) tujuan 

penelitian; (d) manfaat penelitian; (e) penelitian terdahulu; (f) penegasan 

istilah, dan (g) sistematika penulisan.  

Bab II berisi tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dipaparkan 

mengenai: (a) konsep dasar pendidikan karakter, di dalamnya terdapat 

deskripsi terkait pengertian pendidikan karakter, memaknai pendidikan 

karakter, antara pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. (b) 

mekanisme pembentukan karkter, di dalamnya terdapat uraian tentang 

unsur-unsur pendidikan karakter, proses pendidikan karakter, tahapan-

tahapan pendidkan karakter serta pilar-pilar pendidikan karakter.  
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Bab III berisi metode penelitian, bab ini membahas tata cara 

penelitian yang dilakukan guna menghasilkan jawaban terhadap rumusan 

masalah yang telah disebutkan di atas. adapun beberapa sub bab terkait 

metode penelitian ini adalah: (a) pendekatan penelitian; (b) jenis 

penelitian; (c) sumber data penelitian; (d) teknik pengumpulan data 

penelitian; (e) teknik analisis data penelitian. 

Bab VI berisi biografi Imam Bukhari dan Muslim, pada bab ini 

akan di paparkan secara singkat tentang biografi Imam Bukhari dan 

Muslim, mulai dari kelahiran, pencarian ilmu, guru-guru dan murid-

muridnya, serta karya-karya imam Bukhari dan Muslim, baik yang sudah 

di publikasikan maupun yang belum. Pada ini  pula akan diperkenalkan 

secara umun tentnag kitab Bukhari dan Muslim. 

Bab V berisi pembahasan, bab ini akan dipaparkan data-data 

penelitian  berseta analisis terhadap data-data yang sudah terkumpul dan 

sekaligus memaparkan hasil analisis sebagai jawaban dari pertanyaan 

penelitian yang ada dalam rumusan masalah.  

Bab VI berisi penutup, bab penutup ini mencakup tentang uraian 

kesimpulan dari hasil pembahasan serta memuat saran-saran yang 

membangun mengenai permasalahan yang ada. 

 


