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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Hadits Arba’in Nawawiyah merupakan kitab kumpulan hadis

yang tidak asing lagi bagi umat Islam di Indonesia, bahkan umat Islam

seluruh dunia. Meski jumlah hadis yang tertera dalam kitab ini bukan empat

puluh hadis melainkan dalam kitab ini disebut empat puluh dua  hadis. Hal ini

karena orang Arab memang biasa tidak menyertakan bilangan pecahan dan

hanya menyebut bilangan puluhan, mereka menyebut arba’in (empat puluh)

meski jumlah lebih satu atau dua bilangan1. Dalam perkembangannya, kitab

ini telah menjadi bahan ajar baik di pondok pesantren, TPQ maupun

Universitas di Indonesia. Selain itu kitab ini telah menjadi rujukan oleh ulama

di penjuru dunia dalam berdakwa dan pendidikan.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya yang

berjudul Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi menyebutkan bahwa:

“Kitab Hadits Arba’in Nawawiyah ditulis oleh Muhyiddin Abu
Zakariyah Yahya bin Syaraf bin Mari Al-Kazami Al-Haurani, As-
Syafi’i atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Beliau merupakan
salah satu ulama fuqaha Syafi’iyah yang sangat produktif menulis.
Beliau telah banyak menghasilkan karya tulis di berbagai disiplin
ilmu, seperti di bidang hadis dan ilmu-ilmu hadis”.2

Sebagaimana di atas telah disebutkan bahwa Kitab Hadits Arba’in

Nawawiyah memuat empat puluh dua hadis pilihan, namun tema-tema yang

termuat dalam setiap hadis berbeda-beda, dari masalah pokok-pokok agama

1 Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi. terj.
Umar mujtahid. (Solo:2012) hal viii

2 Ibid. hal vii
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hingga pada akhlak mulia, untuk itu maka banyak ulama mengkaji secara luas

dan mendalam tentang hadis Arba’in Nawawiyah. Di antara ulama yang telah

memberikan perhatian secara khusus terhadap kitab Arba’in Nawawiyah,

antara lain; Imam Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam Ibnu Daqiq Al-I’id,

Syaikh Abdurahman As-Sa’idi dan Syaikh  Muhammad bin Shalih Al-

Utsaimin. Perhatian khusus ulama tersebut terekam dalam hafalan dan

penjabaran (syarh) kitab Arba’in Nawawiyah.

Ditinjau dari sisi keberadaan, kitab Hadits Arba’in Nawawiyah

memang cukup membanggakan dunia Islam, namun kebanggaan ini hanya

menjadi kejayaan Islam masa lalu, juga penghias sudut-sudut perpustakaan

kaum muslimin semata. Selain itu, di lihat dari sisi isinya, kitab Hadits

Arba’in Nawawiyah belum sepenuhnya dipelajari bahkan diamalkan oleh

umat Islam, sehingga nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kitab ini belum

terejawantahkan dalam akhlak masyarakat Islam secara umum, padahal arus

globalisasi dan modernisasi yang kian santer menerpa umat Islam

mengakibatkan semakin mengikis akhlak mulia umat Islam. sebagaimana

salah satu hadis dalam kitab Arba’in Nawawiyah yang perlu diperhatikan

adalah sebagai berikut:





“Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi SAW berkenaan
yang beliau riwayatkan dari Rab-nya Azza wa jalla bahwa Dia
berfirman “wahai hambaku, sesunggunya Aku telah mengharamkan
kezaliman atas diri-Ku dan telah aku jadikan hal itu diharamkan atas
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kalian. Maka dari itu, janganlah kalian saling berbuat zalim” (HR
Muslim)3

Hadis di atas menggambarkan bahwa kezaliman adalah akhlak tercela

yang seharusnya tidak dilakukan manusia, namun kezaliman ini telah

menyerang pemimpin-pemimpin bangsa ini. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

telah menjadi “budaya” para elit politik untuk terus menumpuk harta

kekayaannya dengan cara kotor, serakah dan menebar kemewahan terhadap

masyarakat awam yang semakin termarjinalkan, sehingga jurang pemisah

antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. Begitu juga yang dialami

para pelajar,  mahasiswa dan masyarakat secara umum. Melalui media tulis

maupun media cetak, mereka telah disuguhi berita-berita tentang kenakalan,

tawuran antara pelajar, demo-demo dengan kekerasan, penyalah gunaan

narkoba, perilaku menyimpang dan masih banyak lagi. Padalah pelajar dan

mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Terkikisnya

akhlak yang tersebut di atas menunjukkan bahwa bangsa ini lupa bahwa

kezaliman baik terhadap diri sendiri maupun orang lain merupakan terlarang

dan dilarang.

Terkikisnya akhlak ini sebagai bukti akan kurangnya penanaman

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tubuh bangsa Indonesia, lebih khusus

umat Islam sendiri. padahal secara kuantitas Indonesia merupakan negara

dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Namun kenyataanya,

keunggulan kuantitas ini tidak menjadi jaminan akan baiknya akhlak suatu

3 Imam Nawawi. Hadits Arba’in An-Nawawiyah dan terjemahnya. Terj. Yunan Abdullah.
(Surakarta:2003), hal. 40
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bangsa terutama umat Islam. padahal Ahmad Syauqi sebagaimana dikutip

Tobroni memperingatkan bahwa “bangsa itu bisa bertahan selama mereka

masih memiliki akhlak, bila akhlak telah lenyap dari mereka, mereka lenyap

pula.”4

Sebagaimana diketahui, akhlak merupakan bagian pendidikan Islam

yang sangat penting. Urgensi akhlak ini sebagaimana nampak dalam hadis

Nabi yang berbunyi:


“Bahwasannya aku diutus (Allah) untuk menyempurnakan akhlak.”

(HR Ahmad)5

Hadis di atas dengan jelas menyatakan, diutusnya Rasul ke tengah-

tengah umat ini untuk memperbaiki, meneruskan dan mengajarkan  akhlak

yang baik. Sebagaimana di ketahui, masyarakat Quraisy pada saat itu

mengalami zaman kebodohan atau lebih dikenal dengan zaman Jahiliyah.

Kebodohan di sini bukanlah kebodohan dalam arti intelektual, karena

masyarakat Quraisy merupakan masyarakat yang pintar dan piawai dalam

bidang ekonomi-perniagaan, bahkan kepintaran dan kepiawaian berdagang

masyarakat Quraisy telah merambah ke negeri seberang. Namun, kebodohan

yang dimaksud adalah kebodohan dalam akhlak atau tingkah laku masyarakat

Quraisy.

4Tobroni.Pendidikan Islam; Paradigma Teologis, filosofis dan Spiritualitas. (Malang: 2008),
hal. 52

5 Bukhari Umar. Hadis Tarbawi; pendidikan dalam perspektif hadis. (Jakarta: 2013), hal.34
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Salah satu kejahiliyahan masyarakat Quraisy, sebagaimana di

ceritakan bahwa Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam, tega mengubur

putrinya yang baru lahir hidup-hidup. Ini salah satu kejahiliyaan masyarakat

Quraisy sampai datangnya Nabi Muhammad SAW., untuk menghapus dan

memperbaiki akhlak masyarakat Quraisy. Bahkan, wujud dari

“menyempurnakan akhlak” ini sudah ada sebelum kerasulan beliau. Nabi

Muhammad SAW., sebelum di angkat menjadi Rasul sudah dikenal sebagai

sosok yang dapat dipercaya. Kejujuran beliau saat bergaul dalam masyarakat

maupun ketika berdagang telah membuat terkesan masyarakat Quraisy

sehingga beliau di beri gelar Al-Amin.

Selain dari pada itu, akhlak merupakan salah satu risalah kenabian

yang telah Allah turunkan bagi umat manusia. Melalui risalah akhlak, para

nabi mengajarkan manusia bagaimana berinteraksi dengan Tuhannya,

manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya, dengan cara

yang mulia dan luhur. Perintah Allah yang berkaitan dengan akhlak

tergambar dalam firmannya surat An-Nahl (16) :90:




“sesungguhnya Allah menyeru  (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”6

6 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemah. (Depok:2008), hal. 277
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Ayat di atas menurut banyak pakar sebagai ayat yang paling sempurna

dalam menggambarkan aspek perilaku baik dan buruk. Salah satunya

sebagaimana Quraish Shihab menguraikan ayat tersebut dalam tafsirnya,

sebagai berikut:

“Sesunggunya Allah secara terus menerus memerintahkan siapapun di
antara hamba-hambanya  untuk berlaku adil dalam ucap, sikap dan
perbuatan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat
ikhsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian
apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus
kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala macam
dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal
sehat seperti zina dan homoseksual; demikian juga kemungkaran
yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istidat yang sesuai
dengan nilai-nilai agama dan juga melarang penganiayaan yakni
segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan
larangan ini Dia memberi pengajaran  dan bimbingan kepada kamu
semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu selalu ingat
dan mengambil pelajaran yang berharga”7.

Jelaslah dari ayat di atas, bagaimana akhlak merupakan nilai yang

tidak dapat dipisahkan. Akhlak akan menjadi nilai untuk mengetahuan derajat

manusia baik disisi Allah maupun disisi makhluk-Nya. Senada dengan uraian

di atas, Tobroni menyatakan:

“Pentingnya akhlak adalah nomor dua setelah iman. Seseorang tidak
dikatakan beriman kepada Allah kecuali ia berakhlak mulia. Sebab di
antara tanda-tanda iman yang paling utama terletak pada akhlak yang
mulia, dan di antara tanda-tanda nifak yang paling menonjol adalah
akhlak yang buruk. Di antara perhiasan yang paling mulia bagi
manusia setelah iman, taat dan takut kepada Allah adalah akhlak yang
mulia. Dengan akhlak terciptalah kemanusiaan manusia dan sekaligus
membedakan dengan binatang, dalam al-Quran terdapat 1504 ayat
atau hampir ¼ keseluruhan ayat dalam al-Quran yang berhubungan
dengan akhlak baik dari segi teori maupun praktis. Hal ini tidak
berlebihan sebab visi kenabian Muhammad SAW adalah untuk
menyempurnakan akhlak. Itulah sebabnya secara tegas Allah

7 M. Qurash Shihab. Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keselarasan Al-Quran. vol. 7.
(Jakarta; 2002). Hal. 323-324
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menyatakan bahwa:“engkau (Muhammad) benar-benar berada dalam
akhlak yang agung”8

Selain hal di atas, zaman globalisasi telah mempengaruhi akhlak umat

Islam. Umat Islam ibarat kapal yang kehilangan arah, sedangkan petunjuk

arah terbaik yakni Al-Qur’an dan Al-Hadis, semakin lama hanya menjadi

penghias rumah-rumah umat Islam, sehingga banyak  budaya yang datang

dari barat diterima dengan “apa adanya”. Arus globalisasi berdampak pula

bagi pendidikan Islam. Pendidikan dan akhlak pada dasarnya seperti dua mata

uang yang tidak dapat dipisahkan namun saat ini muncul anggapan bahwa

intelektual lebih penting dan lebih menjamin dibanding dengan akhlak dan

budi pekerti yang luhur. Sebagaimana Tobroni mengungkapkan bahwa:

“Ada kecenderungan dari kehidupan manusia untuk lebih
mengutamakan aspek-aspek jasmani dan intelektual daripada masalah
moral. Karena yang terakhir ini (moral) lebih abstrak dan memerlukan
pengertian yang mendalam untuk memahami arti pentingnya. Proses
pendidikan sering kali mengalami pendangkalan makna menjadi
pengajaran yang bersifat transfer of knowlodge yang bebas nilai dan
bukan lagi interaksi edukatif yang sarat dengan nilai-nilai moral.
Padahal fungsi agama yang utama adalah sebagai petunjuk (hudan)”.9

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan akhlak.

Zaman telah berganti dan berubah namun pendidikan akhlak tetap menjadi

oase yang ditunggu untuk selalu dikaji dan menjadi “pendobrak”

kemerosotan tingkah laku manusia. Sebagaimana diungkapkan Abuddin Nata

bahwa:

“Pendidikan akhlak merupakan respon terhadap adanya kemerosotan
pada akhlak masyarakat dengan cenderung karakter budaya kota,
yakni masyarakat yang ingin serba cepat, tergesa-gesa, pragmatis,

8Tobroni Op. Cit, hal. 72
9ibid. hal. 74
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hedonistik, materialistik, persaingan yang tidak sehat, permissive,
menggambil keputusan secara cepat dan menghadapi berbagaimcam
masalah; sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan dan
sebagainya”.10

Bertolak dari uraian di atas, Penulis tidak bermaksud menginterfensi

akhlak dan pendidikan yang berlangsung di Indonesia, melainkan bermaksud

menunjukkan pentingnya pendidikan akhlak. Oleh karena itu, penulis tertarik

untuk mengkaji lebih dalam kitab Hadits Arba’in Nawawiyah sebagai objek

pembahasan skripsi. Kitab klasik namun muatan yang terkandung didalamnya

masih sangat relevan dalam menyikapi perubahan zaman. Oleh karena itu

judul peneliti usung dalam penelitian ini adalah “Nilai-Nilai Pendidikan

Akhlak dalam Kitab Hadits Arba’in Nawawiyah karya Imam Nawawi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: nilai-nilai pendidikan akhlak apa yang terkandung

dalam kitab Hadits Arba’in Nawawiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Mendeskripsikan nilai-nilai

pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab Hadits Arba’in Nawawiyah

10 Abuddin Nata, kapita selekta pendidikan Islam; isu-isu kontemporer tentang pendidikan
Islam (Jakarta:2012), hal. 211
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D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi

perkembangan pendidikan Islam. Secara terperinci manfaat yang diharapkan

sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak, sehingga dapat

menjadi acuan dalam bersikap dan bertingkah laku serta sebagai tugas

akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Islam.

2. Bagi Lembaga Pendidikan Formal

penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam membangun akhlak  yang

luhur pada seluruh lapisan lembaga pendidikan selain itu dapat menjadi

pertimbangan untuk diterapkan dalam pendidikan Islam sebagai solusi

dalam membentuk akhlak umat, bangsa dan negara.

3. Bagi Umat Islam Secara Umum

penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di dunia

Islam terutama tentang pendidikan akhlak, juga sebagai bahan referensi

dalam ilmu pendidikan akhlak sehingga memperkaya wawasan dan

pengetahuan.

E. Definisi Operasional

1. Nilai

Nilai secara bahasa adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna

bagi kemanusiaan atau  sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai
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dengan hakikatnya11. Selain pengertian secara bahasa di atas, Elly M.

Setiadi dan Usman Kolip mendefiniskan nilai yaitu merupakan kumpulan

sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal  tentang baik-buruk,

benar-salah, patut-tidak patut, hina-mulia, maupun penting-tidak penting12.

Nilai dalam penelitian ini adalah rujukan atau keyakinan dalam

menentukan pilihan13. Pilihan yang di maksud dapat berupa objek yang

diinginkan atau tingkah laku yang hendak diperbuat

2. Pendidikan

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa yunani “paedagogike” ini

adalah kata majemuk yagn terdiri dari kata “pais” yang  berarti “anak”

dan kata “ego” yang berarti “aku membimbing” jadi paedagogike berarti

aku membimbing anak.14 Menurut Hisbullah pendidikan diartikan sebagai

usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar

menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih

tinggi dalam arti mental15. Dari pengertian di atas, maka dapat

disimpukan bahwa pendidikan adalah proses membimbing, membina dan

melatih manusia baik jasmani dan rohani yang dijalankan seseorang atau

kelompok dalam mengembangkan potensi-potensi agar tercapai manusia

kesempurnaan.

Pendidikan dalam penelitian ini adalah proses membimbing, membina

dan melatih manusia baik jasmani dan rohani yang diperoleh dari muatan-

11http://kamusbahasaindonesia.org/nilai di akses pada tgl 21/05/2013
12Elly M. Setiadi & Usman Kolip. Pengantar Sosiologi, pemaham fakta dan gejala

Permasalahan sosial; teori, aplikasi dan pemecahan. (Jakarta: 2011) Hal. 118
13Rohmat Mulyana. Mengaktualisasikan Pendidikan Nilai. (Bandung:2011) hal. 11
14 A. Soedomo Hadi. Pendidikan (suatu pengantar). (Surakarta:2008). Hal. 17
15 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu pendidikan. (Jakarta: 2009). Hal. 1
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muatan yang terkandung dalam kitab Arba’in Nawawiyah, sehingga

mampu keluar dari kebodohan dan akhlak yang buruk.

3. Akhlak

Akhlak secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat16. Menurut istilah

akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia, sehingga ia akan

muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan

pemikiran dan pertimbangan lebih dulu, serta tidak memerlukan dorongan

dari luar.17 Hal ini senada dengan pendapat Imam Ghazali sebagaimana

dikutip Oemar Bakry bahwa akhlak ialah “sifat yang melekat dalam jiwa

seseorang yang menjadikan ia dengan mudah bertindak tanpa banyak

pertimbangan lagi” atau boleh juga dikatakan sudah menjadi kebiasaan.18

Akhlak dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan yang mendorong

seseorang bertindak secara spontan perbuatan yang bernilai baik yang

merujuk pada teladan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW

khususnya hadis-hadis dalam kitab Arba’in Nawawiyah.

4. Kitab Hadits Arba’in Nawawiyah

Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi yang terdiri dari empat puluh dua

hadis mengenai pokok-pokok ajaran Islam, akhlak dan kaidah-kaidah

hukum Islam19. Hadis-hadis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

hadis-hadis yang terdapat dalam Kitab Hadits Arba’in Nawawiyah yang

mengandung nilai-nilai pendidikan Akhlak.

16 Yunahar Ilyas, kuliah akhlak. (Jogjakarta: 2011). Hal. 1
17 Ibid. Hal 2
18 Oemar Bakry. Akhlak Muslim. (Bandung: 1986). Hal. 10
19 Imam Muhyidin Nawawi, at. al. Syarah Hadith Arba’in.terj. Salahudin Ayub. (Solo. 2007)
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F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis

menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi

operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II  merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang hal-hal

sebagai berikut: nilai dan ruang lingkupnya, pendidikan akhlak dan

ruang lingkupnya dan nilai-nilai pendidikan akhlak dan macam-

macam serta metode penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam

penulisan skripsi.

Bab IV merupakan jawaban atas rumusan masalah dan menjelaskan

secara terperinci. Yakni mereduksi dam mengeksplorasi kitab Hadits

Arba’in Nawawiyah dan nilai-nilai pendidikan akhlak yang

terkandung di dalamnya.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.


