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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pendidikan Akhlak. 

1. pengertian pendidikan  

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memahami pengertian 

pendidikan akhlak terlebih dahulu akan dijelaskan hal-hal yng berkaitan 

dengan pengertian pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

kekeliruan dan lebih sistematis dalam memahmi arti tersebut. 

Pendidikan merupakan proses perubahan atau pengembangan diri 

anak didik dalam segala aspek kehidupan sehingga terbentuklah suatu 

kepribadian yang utuh (insan kamil) dalam arti memiliki akhlak yang baik, 

sebagai makhluk sosial, maupun makhluk individu, sehingga dapat 

beradaptasi dan hidup dalam masyarakat luas dengan baik. Termasuk 

bertanggung jawab  kepada diri sendiri, orang lain, dan Tuhannya.
11

 

Dalam Islam pada mulanya dan pada akhirnya pendidikan di sebut 

dengan kata ta‟dib. Adapun kata ta‟dib mengacu pada pengertian yang lebih 

tinggi dan mencakup unsur-unsur pengetahuan (ilm), pengajaran (ta‘lim), dan 

pengasuhan yang baik (tarbiyah). Kata ta‟dib untuk pengertian pendidikan 

terus dipakai sepanjang masa semenjak zaman Nabi sampai masa kejayaan 

Islam, hingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan manusia 

disebut “ta‟dib”. Kemudian ketika para ulama‟ menjurus kepada bidang 

spesialisasi dalam ilmu pengetahuan, maka kata adab menyempit, ia hanya 
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dipakai untuk merujuk kepada kesusastraan, konsekuensinya “ta‟dib”sebagai 

istilah pendidikan hilang dari peredaranya, dan tidak dikenal lagi, sehingga 

ketika para ahli didik Islam bertemu dengan istilah “education” pada abad 

modern, mereka langsung menterjemahkannya dengan “tarbiyah”. 

Dalam tarbiyah terdiri dari empat unsur. 

1. menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh  

2. mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam 

3. mengarahkan   seluruh   fitrah   dan    potensi   menuju   kepada kebaikan 

dan kesempurnaan yang bermacam-macam 

4. proses ini dilakukan bertahap.
12

 

Dalam kerangka pendidikan, istilah ta'dib mengandung arti: ilmu, 

pengajaran  dan penguasaan yang baik. Tidak ditemui  unsur penguasaan atau 

pemilikan terhadap objek atau anak didik, di samping tidak pula 

menimbulkan interpretasi mendidik makhluk selain manusia, misalnya 

binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena menurut konsep Islam yang bisa 

bahkan harus dididik hanyalah makhluk manusia. Dan akhirnya, Al Attas 

menekankan pentingnya pembinaan tata krama, sopan  santun, adab dan 

semacamnya atau secara tegas "akhlaq yang terpuji" yang  terdapat hanya 

dalam istilah ta'dib. Dengan tidak dipakainya konsep ta'dib untuk 

menunjukkan kegiatan pendidikan, telah berakibat hilangnya adab sehingga 

melunturkan citra keadilan dan kesucian. Menurut Al Attas, keadaan 

semacam itu bisa membingungkan kaum muslimin,  sampai-sampai tak terasa 
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pikiran dan cara hidup sekuler telah menggeser berbagai konsep Islam di 

berbagai segi kehidupan termasuk pendidikan.
13

 

Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba “pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama atau insan kamil.”
14

 

Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan di atas maka kita 

bisa mengambil kesimpulan bawah pengertian pendidikan ialah proses 

melakukan bimbingan, pembinaan atau pertolongan yang diberikan oleh 

orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya 

dengan tujuan agar anak cukup mampu untuk melaksanakan tugas hidupnya 

sendiri secara mandiri tidak terlalu bergantung terhadap bantuan dari orang 

lain. 

 

2. Pengertian Akhlak.  

Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, jama‟ dari 

khuluqun (خلق)  yang berarti ibarat (sifat atau keadaan) dari pelaku yang 

konstan (tetap) dan meresap dalam jiwa, dari padanya tumbuh perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan wajar tanpa memerlukan pikiran dan 

pertimbangan.
15

  

Adapun definisi akhlak menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Ibnu Maskawaih: 

“Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan 

perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan” 
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2. Menurut al-Ghazali adalah : 

 

“Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan” 

 

3. Abdul Karim Zaidan: 

“Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengan lahir macam-macam perbuatannya baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”.16 

Jadi, dari beberapa definisi tentang akhlak diatas pada hakekatnya 

tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai pengertian tersebut. Akhlak 

merujuk pada kebiasaan kehendak. Ini berarti bahwa kalau kehendak itu 

dibiasakan maka kebiasaan itulah yang dinamakan akhlak. Misalnya, kalau 

kehendak untuk membiasakan memberi maka ini dinamakan akhlak 

dermawan. Budi adalah sifat jiwa yang tidak kelihatan, sedangkan akhlak 

adalah kelihatan melalui kelakuan atau muamalah. Kelakuan adalah bukti dan 

gambaran adanya akhlak. 

 

B. 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 atau Islami) mencangkup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap 

Allah, hinga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-

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

demikian itu dapat dipaparkan sebagai berikut : 
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1. 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 disebutkan diatas. 

Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia perlu 

berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah-lah yang telah menciptakan 

manusia. Dia menciptakan manusia dari tanah yang diproses menjadi benih. 

Degan demikian sebagai yang diciptakan sudah sepantasnya berterima kasih 

kepada yang menciptakannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 

Al-Thariq, 86: 5-7 : 

َبَِلَْٱلصَ َْيَِنَب ََمََِجَُُرَيََْ(6َ)قٍَافَِدَََءٍَآنَمَ مََِقََلَِ(َخ5َُ)َقََلَِخََُمَ مََِنَُسََنَْرَٱلَِظَُنَْي ََلَْف ََ
 (7)بَِى َآَلّتَ ٱوََ

Artinya : “Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia 

diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara 

tulang sulbi dan tulang dada.” (QS. Al-Thariq, 86: 5-7).
17

 

Kedua, karena Allah-lah yang telah memberikan perlengkapan 

pancaindera, berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, 

disamping anggota tubuh yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Ketiga, 

karena Allah-lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang 

dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan sebagainya. 

Keempat, Allah-lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya 

kemampuan menguasai daratan dan lautan.
18

 

Banyak cara yang dapat dilakuka dalam berakhlak kepada Allah. Di 

antaranya dengan cara tidak menyekutukan-Nya, takwa kepada-Nya, 

mencintai-Nya, ridho dan ikhlas terhadap segala ketentuan-Nya da bertaubat, 
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mensyukuri nikmat-Nya, selalu bedoa kepada-Nya, beribadah, dan selalu 

mencari keridhoan-Nya. 

Quraish Shihab mengatakan bahwa titik tolak akhlak terhadap Allah 

adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia 

memiliki sifat-sifat terpuji demikian agung sifat itu, jangankan manusia, 

malaikat pun tidak akan menjangkaunya. Berkenaan dengan akhlak kepada 

Allah dilakukan dengan cara banyak memujinya. Selajutnya sikap tersebut 

dilanjutkan dengan senantiasa bertawakkal kepada-Nya, yaitu dengan 

menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang menguasai diri manusia.
19

 

2. Akhlak Terhadap Sesama Manusia. 

Banyak sekali rincian yang dikemukakan al-Qa‟ran berkaitan dengan 

perlakuan terhadap sesama manusia. Petujuk mengenai hal ini bukan hanya 

dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, 

menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan 

juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang 

di belakangnya, tidak peduli aib itu benar atau salah.
20

 Akhlak terhadap 

sesama manusia ini mencakup semua manusia sebagai makhluk Allah, yaitu 

Rasulullah, kedua orang tua, dan masyarakat.  

Pola hubungan dengan Rasulullah, seperti menegakkan sunnahnya, 

membacakan shalawat dan mentaati perintahnya serta meninggalkan 

larangannya. Pola hubungan dengan kedua ibu bapak, seperti berbuat baik 
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kepada keduanya, mengucapkan kata yang sopan, tidak menyakiti 

perasaannya, tidak membentak, mendo‟akan untuk keduanya. Pola hubungan 

dengan masyarakat, seperti bergaul dan tolong menolong, menghormati 

tetangga, menghormati tamu, memenuhi aturan yang telah disepakati bersama 

dalam masyarakat, mentaati pemimpin, menegakkan ukhuwah Islamiyah dan 

solidaritas antar umat. 

3. Akhlak terhadap diri sendiri 

Setiap muslim mesti menata langkah dan perilakunya, inilah yang 

dimaksud dengan berakhlak kepada diri sendiri. Kebanyakan dari kita 

menganggap bahwa berakhlak hanya ditujukan kepada orang lain, padahal 

berakhlak kepada diri sendiri juga tidak kalah pentingnya. Islam melarang 

seseorang bersikap zalim kepada diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri 

berarti menganiaya atau merusak dirinya sendiri.21 

4. Akhlak Terhadap linggkungan. 

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang 

berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-

benda tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur‟an 

terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

Binatang, tumbuhan, dan benda-benda tidak bernyawa semuanya 

diciptakan oleh SWT., dan menjadi milik-Nya, serta semua memiliki 

ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan sang muslim untuk 
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menyadari bahwa semuanya adalah “umat” Tuhan yang seharusnya 

diperlakukan secara wajar dan baik, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. 

Al-An‟aam : 38 : 

ُرَِِبََناََحْيِوَِاال َاَُمٌمَاَْمثَاُلُكْمَطََمافَ َرْطَناَ َوَماِمْنََدآَب ٍةَىِفَْااَلْرِضَواَلَطَِئٍرَي ِطي ْ
ْمَُُيَْشُرْونََ ِاىلََرِّبِه  .ىِفَاْلِكتِبَِمنََشْيٍئَُُثَ 

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) 

seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, 

kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.(Q.S. Al-An‟aam : 38)
22

 

Ditegaskan bahwa binatang melata dan burung-burung pun adalah 

umat seperti manusia juga, sehingga semuanya tidak boleh diperlakukan 

secara aniaya.
23

 

Uraian diatas menunjukkan bahwa akhlak Islami sangat 

komprehensif, menyeluruh dan mencakup berbagai makhluk yang diciptakan 

Allah. Hal yang demikian dilakukan karena secara fungsional seluruh 

makhluk tersebut satu sama lain saling membutuhkan. Punah dan rusaknya 

salah satu bagian dari makhluk ciptaan Allah itu akan berdapak negatif bagi 

makhluk lainnya. 

Dari pengertian pendidikan dan akhlak di atas dapat dipahami bahwa 

pendidikan akhlak adalah suatu proses menumbuh kembangkan fitrah 

manusia dengan dasar-dasar akhlak, keutamaan perangai dan tabiat yang 
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diharapkan dimiliki dan diterapkan pada diri manusia serta menjadi adat 

kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang baik. 

Pendidikan akhlak adalah suatu proses pembinaan, penanaman, dan 

pengajaran, pada manusia dengan tujuan menciptakan dan 

mensukeskan  tujuan tertinggi agama Islam. Kesempurnaan jiwa masyarakat, 

mendapat keridhaan, keamanan, rahmat, dan mendapat kenikmatan yang telah 

dijanjikan oleh Allah SWT yang berlaku pada orang-orang yang baik dan 

bertaqwa.
24

  

Karena akhlak merupakan fondasi (dasar) yang utama dalam 

pembentukan pribadi manusia yang seutuhnya, maka pendidikan yang 

mengarah terbentuknya pribadi yang berakhlak, merupakan hal yang pertama 

yang harus dilakukan, sebab akan melandasi kestabilan kepribadian manusia 

secara keseluruhan. 

 

Rasulullah SAW bersabda: 

َُُِّمهَمَِإَن ََ َُْخاَلقََِمكارماَبُِثْث َُِ  .ْا
 

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak 

yang baik.”
25

 

 

Islam menginginkan akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia ini 

di samping akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. 
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Dengan kata lain bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang 

manfaatnya adalah orang yang bersangkutan. Manfaat tersebut, yaitu: 

a. Memperkuat dan menyempurnakan agama 

b. Mempermudah perhitungan amal di akhirat 

c. Menghilangkan kesulitan 

d. Selamat hidup di dunia dan akhirat.
26

  

Dengan memiliki akhlak yang baik maka seseorang akan dapat 

berhubungan baik dengan sang pencipta, sesama manusia, dan linggkungan 

sekitar, dapat diterima dalam setiap pergaulannya, oleh karena itu 

penanaman akhlakul karimah perlu ditanamkan sejak dini pada anak. 

C. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan 

pembentukan jiwa. Pendidikan yang diberikan kepada anak didik haruslah 

mengandung pelajaran-pelajaran akhlak. Setiap pendidik haruslah memikirkan 

akhlak dan memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang lain-lainnya karena 

akhlak keagamaan adalah akhlak yang tertinggi, sedangkan akhlak yang mulia itu 

adalah tiang dari pendidikan Islam. 

Dalam tujuan pendidikan akhlak dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Menurut Barnawy Umari, bahwa tujuan pendidikan akhlak secara 

umum meliputi : 

a) Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta 

menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela. 
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b) Supaya perhubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama 

makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.
27

 

Menurut Ali Hasan bahwa tujuan pokok akhlak adalah agar setiap 

orang berbudi (berakhlak), bertingkah laku (tabiat) berperangai atau beradat 

istiadat yang baik atau yang sesuai dengan ajaran Islam.
28

 

2. Tujuan Khusus 

Adapun secara spesifik pendidikan akhlak bertujuan : 

a) Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia da beradat 

kebiasaan yang baik 

b) Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang 

pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah. 

c) Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan 

menderita dan sabar. 

d) Membimbing siswa ke arah dikap yang sehat dan dapat membantu 

mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang 

lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang 

lain. 

e) Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

f) Selalu tekun beribaah dan mendekatkan diri kepada Allah dan 

bermuamalah yang baik.
29

 

Adapun menurut Muhammad „Athiyyah Al-Abrasyi menjelaskan 

tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam adalah membentuk 

orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan 

mulia dalam bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, 
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sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Jiwa dari pendidikan Islam adalah 

pendidikan moral dan akhlak.
30

 

Dijelaskan juga menurut Ahmad Amin, bahwasannya tujuan 

pendidikan akhlak (etika) bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, 

bahkan setengah dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan mendorong 

kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan 

kesempurnaan dan memberi faedah kepada sesama manusia. maka etika itu 

adalah mendorong kehendak agar berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu 

berhasil kalau tidak ditaati oleh kesucian manusia.
31

 

 

D. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

Nilai-nilai yang hendak dibentuk atau diwujudkan dalam pribadi anak 

didik perilaku muslim, adalah nilai Islami yang melandasi moralitas (akhlak), ada 

beberapa faktor penting yang terdapat dalam diri (jiwa) anak  yang perlu 

diketahui, karena hal ini menjadi acuan dalam pembahasan nilai-nilai pendidikan 

akhlak atau pembentukan akhlak yang dibutuhkan dalam mengembangkan 

kepribadian anak didik.
32

 

 

 

                                                           
30

 Muhammad „Athiyyah Al-Abrasyi, Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan (Bandung : 

Pustaka Setia, 2003), hlm. 114. 
31

 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), terj. K.H. Farid Ma‟ruf (Jakarta : Bulan Bintang, 

1975), hlm. 6-7. 
32

 Deswita, Akhlak Tasawuf   (Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2010), hlm. 93 



26 
 

Faktor-faktor penting tersebut antara lain:  

1. Instink 

Instink merupakan faktor penting dalam akhlak karena instink 

terdapat dalam manusia. Instink merupakan suatu sifat yang dapat 

menimbulkan perbuatan tanpa didahului latihan perbuatan itu.
33

  

2. Kebiasaan 

Kebiasaan adalah. Bentuk tingkah laku yang tetap dari usaha 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mengandung unsur afektif 

perasaan.
34

 Apabila dihubungkan dengan perbuatan, maka kebiasaan pada 

mulanya dipengaruhi oleh kerja pikir, didahului oleh pertimbangan dan 

perencanaan, sehingga kebiasaan merupakan faktor penting dalam rangka 

pembentukan karakteristik manusia dalam perilakunya. Untuk memperoleh 

perilaku yang baik dan terpuji harus dipupuk dengan nilai-nilai karimah yang 

ada dalam Islam. 

3. Kehendak 

Kehendak adalah suatu kekuatan, seperti uap atau listrik. Kehendak 

merupakan penggerak manusia yang mendorong segala perbuatan yang 

seakan-akan tidur menjadi gerak dan bangkit.
35

 Walaupun seseorang mampu 

melaksanakan sesuatu, namun ia tidak mempunyai kehendak, maka tidak 

akan terjadi sesuatu yang diinginkan atau yang diangan-angankan. 

 

                                                           
33

 Ahmad Amin, Op. Cit., hlm.17. 
34

 Kartini Kartono, Psikologi Umum (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 101. 
35

 Ahmad Amin, Op. Cit., hlm. 48-49. 



27 
 

4. Nafsu 

Nafsu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia, 

karena nafsu memiliki pertalian dengan instink, tetapi gejalanya tidak sama. 

Nafsu tampak dalam berbagai bentuk dan cara, sedang instink tidak tampak 

dari luar, dan sulit untuk dilihat. 

5. Akal 

Akal merupakan sumber pengetahuan dan pemahaman yang terdapat 

dalam manusia, namun juga akal menjadi tanda kodrati keutamaan dan 

sumber setiap adab.
36

 Dengan penyempurnaan akal, Allah SWT telah 

memberikan tugas untuk bertanggung jawab, menjadikan dunia teratur dan 

sejahtera, dan melaksanakan perintah Allah lainnya. 

Pendidikan agama berkaitan erat dengan pendidikan akhlak, tidak 

berlebihan kalau dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam 

adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama sebab yang baik 

adalah yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk adalah apa yang dianggap 

buruk oleh ajaran agama. Hampir sepakat para filosof pendidikan Islam bahwa 

pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam sebab tujuan tertinggi pendidikan 

Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak.
37

 

Maka dalam rangka mendidik akhlak kepada anak-anak selain harus 

memberikan keteladanan yang tepat juga harus ditunjukkan bagaimana harus 
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bersikap, bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Dengan adanya 

pendidikan akhlak diharapkan anak-anaknya mempunyai yang baik. Bentuk 

pendidikan akhlak ada yang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung 

yaitu cara-cara tertentu yang ditujukan langsung kepada pembentukan akhlak, 

antara lain: tauladan, nasehat, latihan, dan hadiah. Sementara pendidikan akhlak 

yang tidak langsung yaitu cara-cara tertentu yang bersifat pencegahan dan 

penekanan, antara lain : koreksi dan pengawasan, larangan, hukuman dan 

sebagainya. Dari bentuk-bentuk pendidikan akhlak ini diharapkan nilai-nilai Islam 

(akhlak) dapat  menjadi kepribadian anak didik, artinya bukan hanya bersifat 

formal dalam ucapan dan teori belaka, akan tetapi sampai pada tingkat 

pelaksanaan dalam kehidupan.
38

 

Menurut Ibnu Miskawaih Manusia, mempunyai tiga potensi, Yaitu potensi 

bernafsu (al-nafs al-bahimīyyah), potensi berani (al-nafs as-subuiyyat) dan 

potensi berfikir (al-nas al-nathiqiyah). Potensi bernafsu dan potensi berani berasal 

dari unsur materi sehingga akan hancur pada suatu saat, sedangkan potensi 

berfikir berasal dari ruh Tuhan sehingga bersifat kekal.
39

  

Di sini pendidikan akhlak yang harus ditanamkan pada anak, penulis bagi 

menjadi tiga skala besar yaitu; akhlak terhadap Allah ,akhlak terhadap diri sendiri 

dan akhlak terhadap lingkungan. 
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E. Urgensi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

Pendidikan yang dilaksanakan pada prinsipnya semua sama, yaitu 

memberi bimbingan agar dapat hidup mandiri sehingga dapat meneruskan dan 

melestarikan tradisi yang hidup di masyarakat. Pendidikan dan bimbingan 

berfungsi sebagai jalan menuju kedewasaan yang mencakup aspek kehidupan 

dunia dan di akhirat kelak. Manusia mempunyai banyak kecendrungan, ini 

disebabkan oleh banyaknya potensi yang dibawanya, dalam garis besarnya 

kecendrungan itu dapat dibagi dua, "yaitu kecendrungan menjadi orang yang baik 

dan kecendrungan menjadi orang yang jahat, kecendrungan beragama termasuk 

kedalam kecendrungan menjadi baik".
40

 Islam berprinsip sangat demokrasi maka 

ajarannya merupakan tentang pengetahuan  agama sehingga dalam Islam selalu 

mengajarkan pendidikan yang saling menghargai orang lain dan berlaku baik 

terhadap sesamanya.  

Berdasarkan definisi di atas, maka tujuan pendidikan akhlak adalah untuk 

menanamkan dan mendisiplinkan nilai-nilai, norma-norma, atau kaedah-kaedah 

tentang baik-buruk atau terpuji-tercela ke dalam diri dan kepribadian manusia 

muslim agar mereka berkemampuan memilih untuk menampilkan prilaku yang 

baik atau terpuji dan menghindari atau meninggalkan prilaku buruk atau tercela 

dalam kehidupannya. Dengan demikian, produk akhir dari pendidikan akhlak 

adalah terbentuknya “Insan Adaby”,  yaitu manusia muslim yang mampu 
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mendisiplinkan dirinya dengan akhlak yang mendorong mereka untuk senantiasa 

menampilkan prilaku mulia sepanjang hidupnya. 

Pengertian dan tujuan di atas, menjelaskan bahwa pendidikan akhlak 

sangat berperan penting dalam upaya menciptakan individu dan masyarakat yang 

beradab. Tanpa pendidikan akhlak, tidak akan tercipta individu dan masyarakat 

yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menampilkan prilaku mulia 

dalam kehidupan spiritual, sosial dan peradaban, apalagi saat ini kita berada pada 

era globalisasi, yang memang harus dituntut memiliki akhlak mulia sebagai filter 

dalam bertindak dan berbuat sesuatu. 

Menyadari pentingnya pendidikan akhlak dalam Islam, maka proses edukasi 

untuk menta‟lim, mentarbiyah atau menta‟dibkannya ke dalam hati setiap muslim 

adalah merupakan sebuah keniscayaan. Dalam sejarah Muhammad SAW, di 

samping menanamkan keimanan anak didik kepada Allah SWT, tarbiyah al-

akhlak merupakan aktivitas yang beliau lakukan sepanjang kehidupannya. 

Pensucian jiwa dan penguatan keimanan adalah tujuan utama dari dasar-dasar 

sistem pendidikan Islam yang telah diletakkan Rasulullah. Menurut Harun 

Nasution, jika diperhatikan riwayat hidup Rasulullah, maka akan tampak bahwa 

hampir setengah dari kepemimpinannya sebagai Rasul dipergunakan untuk 

membina jiwa atau ruhani para pengikutnya.
41

  

Berdasarkan praktik pendidikan yang dilakukan Rasulullah SAW, dapat 

dikemukakan bahwa pendidikan akhlak merupakan dimensi terpenting dalam 

membangun dan membina individu dan umat Islam. Ia telah membuktikan bahwa 
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kehidupan umat yang dibangun lewat pendidikan akhlak telah menghasilkan 

peradaban yang unggul. Output pendidikan yang dihasilkannya adalah sahabat 

dan tabi‟in yang kuat keimanannya dan suci nuraninya, sehingga lahir sifat-sifat 

kebaikan dan keutamaan yang menghidupi kreaktivitas dan karya mereka 

sepanjang kehidupannya. Kemenangan dimedan pertempuran, harta kekayaan, 

pencapaian material, dan jabatan, tidak membuat mereka lupa diri, melainkan 

tetap teguh menampilkan prilaku yang memiliki kualifikasi akhlakul karimah. 

Cara Rasulullah dalam melaksanakan pendidikan akhlak yaitu
42

 : 

1. Kurikulum pendidikan akhlak bersumber kepada ayat-ayat Allah SWT, yang 

terhimpun dalam al-Qur‟an. 

2. Proses pensucian diri (tazkiyah al-Nafs) yaitu, hati atau jiwa dari berbagai 

penyakit, seperti : (Angkuh, Iri, Dengki dan sombong) atau, (senang melihat 

orang susah, susah melihat orang senang). 

3. Pendidikan dan akhlak, inilah proses edukasi Rasulullah Saw. Sebagaimana 

firman Allah Swt dalam alqur‟an : 

ُمَه َاُْ َىِف َبَ َثَث َال ِذى ْيِهْمَُىَو َكه ََويُ َز ََءايَِتِو ََعَلْيِهْم ُلوْا َيَ ت ْ ُهْم َمهن ْ ََرُسْواًل َ يه
ََكانُواَِْمْنَقَ ْبُلََلِفىََضَلٍلَم ِبْيٍَ ََويُ َثلهُمُهُمَاْلِكَتَبََواْلِْْكَمَةََوِإْن

“Dialah (Allah) yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang Rasul di 

antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

mensucikan (tazkiyah) mereka dan mengajarkan (ta‟lim) mereka al-kitab dan 

al-hikmah (al-sunnah), dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar 

berada dalam kesesatan yang nyata”.
43

  

 

Pendidikan akhlak adalah pembentukan prilaku yang mulia atau terpuji, 

maka metode yang diterapkan Rasulullah SAW adalah metode  

ketauladanan (uswahtun hasanah), pembimbingan, pelatihan, dan pembiasaan. 

Dalam konteks pemberian ketauladan, Rasulullah SAW secara konsisten dan 
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kontiniu menampilkan dirinya sebagai model (modeling) dari seluruh nilai, norma 

dan kaedah prilaku mulia yang dididikannya. Beliau tidak pernah meminta atau 

menuntut umatnya melakukan sesuatu kecuali beliau berada di depan dalam 

mempraktikkan atau mengamalkannya. Inilah yang harus kita lakukan, siapapun 

orangnya, apa ia seorang guru, siswa, pegawai, pedagang dan pejabat negara 

sekalipun harus menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan. 

 

F. Profil Kitab Syarẖ Al-Arba‘īn al-Nawawiyah 

1. Syarẖ Al-Arba‘īn al-Nawawiyah 

Kitab Syarẖ Al-Arba‘īn al-Nawawiyah  adalah sebuah kumpulan 

hadits-hadits pilihan dalam ajaran agama islam yang berjumlah empat puluh 

dua hadits. Pengambilan nama pada kumpulan hadits ini adalah berdasarkan 

jumlah butir hadits yang terkandung dalam kitab tersebut. Kata Arba„īn 

berasal dari bahasa arab yaitu arba‘in yang berarti empat puluh, sehingga 

kitab ini dinamai dengan nama Syarẖ Al-Arba„īn, karena pengarangnya 

adalah Imam al-Nawawi maka diberilah nama Syarẖ Al-Arba„īn al-

Nawawiyah. Isi dalam kumpulan hadits ini sebenarnya adalah empat puluh 

dua, namun namanya digenapkan menjdi Arba„īn (empat puluh). Dalam 

tradisi keilmuan para ulama-ulama zaman dahulu bahwa mereka selalu 

merangkum tentang suatu masalah agama dalam sebuah kitab, termasuk 

mengenai hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah tersebubt. 

Sebenarnya, banyak ulama-ulama terdahulu yang telah memuat sebuah 

kumpulan hadits dalam satu kitab namun kitab Syarẖ Al-Arba„īn al-

http://adinawas.com/
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Nawawiyah ini merupakan kitab kumpulan hadits yang paling terkenal 

diseluruh umat islam di dunia.
44

 

Kitab Syarẖ Al-Arba„īn al-Nawawiyah ini merupakan kitab favorit 

bagi kalangan pemula yang ingin mempelajari ilmu hadits, terutama 

dikalangan para santri di pondok pesantren di Indonesia, sebelum 

mempelajari kitab-kitab hadits yang besar seperti hadits karangan imam 

bukhari dan karangan imam muslim. Sebenarnya ada dua kitab karangan 

Imam al-Nawawi yang sangat terkenal di dunia islam sampai saat ini yaitu 

kitab Syarẖ Al-Arba„īn al-Nawawiyah dan kitab Riyadhus Shalihin. 

Penulis kitab ini adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf 

bin Mari Al-Khazami Al-Haurani As-Syafi‘i. Nama akhir beliau yang 

bergelar As-Syafi‘i menunjukkan madzhab yang beliau anut. Memang beliau 

adalah seorang ulama yang sangat kagum kepada Imam Syafi‘i, sehingga 

beliau menganut madzhab Syafi‘i. Oleh karena itu, kitab Syarẖ Al-Arba„īn al-

Nawawiyah ini sangat populer di kalangan umat Islam Indonesia yang 

mayoritas menganut madzhab Syafi‘i dan kitab ini dianggap sebagai kitab 

Syafi‘iyah.
45
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2. Latar Belakang Penulisan Kitab Syarẖ Al-Arba‘īn al-Nawawiyah 

Kitab Syarẖ Al-Arba„īn al-Nawawiyah adalah kumpulan 42 hadits 

Nabi saw yang dikumpulkan oleh Imam al-Nawawi ra. dan merupakan kitab 

yang tidak asing bagi kita umat Islam, bukan hanya di Indonesia namun di 

seluruh dunia. Umat Islam mengenalnya dan akrab dengannya, karena banyak 

dibahas oleh para ulama dan menjadi rujukan dalam menyebarkan ajaran 

Islam kepada kaum muslimin berkaitan dengan kehidupan beragama, ibadah, 

muamalah, syariah dan akhlak. 

Imam al-Nawawi dalam mengumpulkan hadits-hadits ini terinspirasi 

dengan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, 

Abdullah bin Mas‘ud, Mu‘adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, 

Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa‟id Al-Khudhri semoga Allah 

meridhai mereka semua dari berbagai metode periwayatan bahwa Rasulullah 

saw bersabda,  

َالِقَياَمِةِفَْ َيَ ْوَم َاهلُل َأَْمرِِديِْنَهابَ َثثَُو ََحِديْ ثًاِمْن َأَْربَِثْيَ َأُم ِِتْ ََعَلى ََحِفَظ َمْن
َزُْمَرِةالُفَقَهاِءَوالُثَلَماِء.

Artinya: “Barangsiapa yang hafal untuk umatku 40 hadits tentang urusan 

agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam 

rombongan  para fuqaha dan ulama”.
46

 

 

Kedudukan hadis al-Arba‟īn sangat penting karena mencakup 

sebagian besar urusan dan kebutuhan umat Islam di dunia dan di akhirat baik 

dari aqidah, hukum, syariah, muamalah dan akhlak. Merupakan kumpulan 
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hadits-hadits Nabi pilihan, dan merupakan jawami‘ul kalim yang memiliki 

keutamaan dalam pembahasan yang singkat dan padat. Hadits-haditsnya 

merupakan satu kesatuan yang menjadi cakupan ajaran Islam, baik 

setengahnya, atau sepertiganya atau seperempatnya. Banyak digunakan oleh 

para ulama untuk mengajarkan kepada umat Islam bahkan menjadi sandaran 

utama dalam memberikan pemahaman ajaran Islam sehingga sebagian ulama 

konsen dengan hadits-hadits ini lalu mensyarahnya dengan lebih rinci.  

Di antara mereka ada yang mengkhususkan penyebutan hadits tentang 

tauhid, ada yang memilih hadits tentang petuah dan sentuhan ruhani, ada yang 

bermaksud menyusun hadits yang shahih sanadnya dan selamat dari cacat 

dalam prosedur periwayatannya, ada yang bertujuan menampilkan hadits-

hadits dengan status `uluwul isnad (sanadnya tinggi), atau dengan maksud 

dan tujuan lainnya. Namun, masing-masing dari para ulama itu menamakan 

kitab dengan nama Kitab al-Arba‘in.
47

  

Di antara karya-karya yang dimaksud adalah: 

1. Kitab al-Arba‟īn karangan Abu Bakr al-Ajiri 

2. Kitab al-Arba‟īn karangan Abu Bakr al-Ashbahani 

3. Kitab al-Arba‟īn karangan Abu Bakr al-Kalabdzi 

4. Kitab al-Arba‟īn karangan Abu Bakr al-Baihaqi 

5. Kitab al-Arba‟īn karangan Abu Sa`id al-Malini. 

6. Kitab al-Arba‟īn karangan Abu Abdirrahman al-Sulami. 

7. Kitab al-Arba‟īn karangan Abu Nu`aim al-Ashfahani. 
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8. Kitab al-Arba‟īn karangan Ibnu al-Jazari. 

9. Kitab al-Arba‟īn karangan Ibnu Asakir.  

Kitab ini menghimpun empat puluhan hadits yang berisi empat puluh 

hadits panjang, empat puluh hadits mengenai ijtihad dalam menegakkan 

jihad, dan empat puluh hadits mengenai negeri. Metode penghimpunan 

hadits ini adalah yang paling mengagumkan. Di dalamnya, beliau 

menghimpun empat puluh hadits mengenai empat puluh shahabat di 

empat puluh negeri, yang diambil dari empat puluh syaikh (guru hadits). 

10. Kitab al-Arba‟īn al-Buldaniyyah karangan Abu Thahir al-Salafi 

11. Kitab al-Arba‟īn karangan al-Hakim 

12. Kitab al-Arba‟īn karangan al-Daruquthni 

13. Kitab al-Arba‟īn karangan al-Suyuti.  

Dalam kitab ini beliau menghimpun empat puluhan hadits, di antaranya: 

pertama, tentang keutamaan jihad. kedua, tentang mengangkat kedua 

tangan dalam berdo‟a. ketiga, tentang hadits yang diriwayatkan oleh 

Imam Malik. keempat, tentang hadits yang (secara lahiriyah) saling 

berlawanan. 

14. Kitab al-Arba‟īn karangan Abu Ismail Abdullah bin Muhammad al-

Anshari al-Harawi 

15. Kitab al-Arba‟īn karangan Abdullah bin al-Mubarak, dan  

16. Kitab al-Arba‟īn al-Mutabayyinah karangan.  

Ibnu Hajar al-Atsqalani Demikianlah di antara kitab-kitab yang pernah 

ditulis oleh para ulama mengenai hadits yang berjumlah sekitar empat 
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puluh hadits, yang semuanya mereka namakan dengan al-Arba‟īn. 

Adapun Kitab al-Arba‟īn karangan Imam An-Nawawi ini adalah kitab al-

Arba‟īn yang paling populer secara umum. Para ulama bahkan 

memberikan perhatian kusus mengenai kitab ini, yaitu dengan cara 

memberikan penjabaran (syarẖ) dan menghafalnya. Sehingga, banyak 

sekali syarah atas Kitab al-Arba‟īn karangan Imam al-Nawawi ini. 

Diantara yang terkenal adalah syarẖ yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafizh 

Zainudin Abdurrahman bin Ahmad yang terkenal dengan sebutan Ibnu 

Rajab Al-Hanbali. Kitab ini cukup besar yang oleh beliau diberi judul 

Jami‘ Al-Ulum wa Al-Hikam. Dalam kitab ini beliau menambahkan 

delapan buah hadits dari empat puluh dua hadits yang disusun oleh Imam 

An-Nawawi. Sehingga jumlah totalnya mencapai lima puluh buah hadits. 

Hadist-hadits yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab atas Kitab Syarẖ 

al-Arba‟īn Al-Nawawiyah itu adalah : 

a) Bagikanlah bagian (warisan) yang telah ditentukan kepada yang berhak 

menerimanya.” 

َعليوَ َاهلل َصلى َالّلِو ََرُسوُل َقَاَل َقَاَل: ُهَما ََعن ْ َاهلُل ََرِضَي ََعّباٍس َاْبِن َعِن
.َ”ٍلَذََكرٍََأْْلُِقواَاْلَفَراِئَضَبَِأْىِلَها،ََفَماَأَبْ َقِ َالَفَراِئُض،ََفأَلْوىَلََرجَُ“وسلم:َ

 .رواهَالبخاريَومسلم

 

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu „anhuma: “Rasulullah Shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda: “Berikanlah warisan kepada orang yang berhak. Jika 

masih ada tersisa, maka diberikan kepada laki-laki yang paling utama 

(paling dekat dengan mayit)” 
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b) Ia menjadi haram (untuk dinikahi) disebabkan oleh penyusuan, seperti 

halnya menjadi haram (untuk dinikahi) karena nasab.” 

َهاََعِنَالن ِبهَصلىَاهللَعليوَوسلمَقَاَل:َ ََرِضَيَاهلُلََعن ْ الر َضاَعُةَ“َعْنََعاِئَشَة
 .رواهَالبخاريَومسلم”.َاْلواَِلَدةَُُُتَرهُمََماَُُتَرهُمَ

Dari Aisyah Radhiallahu „anha Dari nabi Shallallahu „alaihi wasallam: 

“Susuan bisa mengharamkan seperti halnya kelahiran” 

c) Sesungguhnya, jika Allah mengharamkan sesuatu maka Dia juga 
mengharamkan harganya (menjual belikannya).” 

َعََرُسوَلَالّلِوَصلىَاهللَعليوَوسلمََعاَمَاْلَفْتِحَ َعْنََجاِبِرَْبِنََعْبِدَالّلِوَأَنُّوََسَِ
َ َيَ ُقوُل: َِبَك َة ََواْْلِْنزِيِرَ“َوُىَو ََواْلَمْيَتِة َاْلَْْمِر َبَ ْيَع ََحر َم ََوَرُسوَلُو َالّلَو إّن

َُْصَنامَِ ََوا َأَرَأَيَْ” َالّلِو ََرُسوَل َيَا َِِّبَاََفِقيَل: َيُْطَلى َفَِإن ُو َاْلَمْيَتِة، َُشُحوَم  َ
ُُثَ ”َاَل.َُىَوََحَرامٌَ“الس ُفُن،ََويُْدَىُنَِِّبَاَاْْلُُلوُد،ََوَيْسَتْصِبُحَِِّبَاَالنّاُس؟َقَاَل:َ

َ ََذِلَك: َصلىَاهللَعليوَوسلمَِعْنَد َالّلِو ََرُسوُل َإن َ“قَاَل َاْليَ ُهوَد، َالّلُو قَاَتَل
َََثََنوَُالّلَوََحر َمَعََ رواهَالبخاريَ”.ََلْيِهُمَالش ُحوَم،َفَأْْجَُلوُه،َُُث َبَاُعوُه،َفََأَكُلوا

 .ومسلم

Dari Jabir bin Abdillah Radhiallahu „anhu, beliau mendengar Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wasallam berkata di Mekkah ketika tahun Fathu Mekkah: 

“Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli khamr, 

bangkai, babi dan berhala”. Dikatakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, 

kabarkan kepadaku tentang lemak bangkai karena perahu-perahu telah 

dilumuri dengannya, diminyaki dengannya pula kulit (yang mau disamak) 

dan manusia menjadikannya untuk minyak lentera ?” Rasulullah berkata: 

“Tidak, menjual lemak bangkai itu haram”. Kemudian beliau berkata: 

“Allah memerangi Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas 

mereka lemak bangkai kemudian mereka cairkan serta mereka jual dan 

mereka memakan hasil penjualannya” 
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d) Setiap yang memabukkan adalah haram.” 

َالن ِِب َصلىَاهللَعليوَوسلمَ َأن  َُشَثريه َعْنََأِبَبُ ْرَدَة،َعنَأبيوََأِبَُموسىَا
قَاَل:َالِبْتُعَ”َِىَي؟َوَماَ”بَ َثثَُوَِإىَلَالَيَمِن،َفسأََلُوََعنََأشربٍةَُتصَنُعَِِّبا،َفقال:

َالش ثري،َ َنْبيُذ َواملِْرُز َالثسل، َنَبيُذ َقال: َالِبْتُع؟ َوما َُِبَبُرَدَة: َفِقيَل َواملِْرُز،
 .رواهَالبخاريَومسلم”.َُكل َُمسكٍرََحرامٌَ”فقال:

 

Dari Abu Burdah dari bapaknya yakni Abu Musa Al Asy‟ary Radhiallahu 

„anhuma, Nabi Shallallahu „alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman dan 

bertanya kepadanya tentang minuman yang dibuat di Yaman. Beliau 

bertanya: “Apa itu? “ Abu Musa berkata: “al Bit‟u dan al Mizru”. Ditanyakan 

kepada Abu Musa: “Apa itu al Bit‟u?” Beliau jawab: “Saripati madu adapun 

al Mizru adalah saripati gandum”. Maka Rasulullah berkata: “Semua yang 

memabukkan adalah haram” 

e) Tidaklah anak Adam itu memenuhi sebuah bejana yang lebih buruk dari 

pada (bejana yang berupa) perut.” 

َاهلِلَصلىَاهللَعليوَوسلمَ ََيْكِربَقال:ََسَِْثُ ََرُسوَل ََمثِد َبِن َاملِْقَداِم َعِن
َِوعاًءََشرًاَِمْنََبْطٍن،َِِبَْسِبَابِنَآَدَمََأَكالٌتَيُِقْمَنَ“يَ ُقوُل:َ َماََمأَلَآَدِميٌّ

ََكاَنَالَََمَاَلَة،َفَ ثُلٌثَلَِ ”.َطََثاِمِو،ََوثُ ُلٌثَِلَشَرابِِو،ََوثُ ُلٌثَلِنَ َفِسوَُِصْلَبُو،َفَِإْن
 .رواهَالّتمذي

 

Dari Miqdam bin Ma‟di Karib Radhiallahu „anhu: Aku mendengar 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam berkata: “Tidaklah seorang anak 

adam memenuhi satu tempat yang lebih jelek dari (memenuhi) perutnya. 

Cukuplah bagi anak adam makanan yang bisa menegakkan tulang 

punggungnya, jika harus (lebih dari itu) maka sepertiga untuk 

makanannya, sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk nafasnya” 
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f) Ada empat karakter yang jika melekat pada diri seeorang maka dia 

adalah seorang munafik.” 

َوسلمَ َصلىَاهللَعليو َالن ِبه ََعِن َرضيَاهللَعنهما َبنَعمرٍو ََعْبِداهلِل َعْن
ََكاَنْ ََخْصلٌةَِمن ُْهن َ“قَاَل:َ ََكاَنَُمَناِفًقاَ}َخاِلًصا{،ََوِإْن َِفيِو َُكن  أَْرَبٌعََمْن

ََكاَنْ َِفيِوََخْصَلٌةَِمَنَ ََكَذَب،ََوِإَذاَِفيِو ََيَدَعَها:ََمْنَِإَذاََحد َث الن هَفاِقََحَّت 
 .رواهَومسلم“.ََوَعَدََأْخَلَف،ََوِإَذاََخاَصَمََفَجَر،ََوِإَذاََعاَىَدََغَدَرَ

 

Dari Abdullah bin Amr Radhiallahu „anhu dari nabi Shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda: “Empat perkara, barangsiapa yang ada padanya 

keempat perkara tersebut maka ia munafiq tulen, jika ada padanya satu 

diantara perangai tersebut berarti ada padanya satu perangai kenifakan 

sampai meninggalkannya: (1)Yaitu seorang jika bicara dusta, (2) jika 

membuat janji tidak menepatinya, (3) jika berselisih melampui batas dan 

(4) jika melakukan perjanjian mengkhianatinya” 

g) Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang 

sebenarbenarnya maka Dia akan member rezeki kepada kalian, 

sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung” 

َعْنَُعمَرَبِنَاَْلط اِبَرضيَاهللَعنوََعِنَالن ِبهَصلىَاهللَعليوَوسلمَقَاَل:َ
ََكَماَيَ ْرُزُقَالط رَي،َتَغُدوَ“ ِلِوََلَرَزَقُكْم َتَ وَك  َلْوَأن ُكْمَتَ وَك ُلوَنََعَلىَاهلِلََحق 

 .رواهَالّتمذي”.َ.َِِخَاًصا،ََوتَ ُروُحَِبطَانًا

Dari Umar bin Khaththab Radhiallahu „anhu Dari Nabi Shallallahu „alaihi 

wasallam, beliau berkata: “Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan 

sebenar-benar tawakal niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada 

kalian sebagaimana memberi rezeki kepada burung. Keluar di pagi hari 

dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang” 
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h) Hendaknya lidahmu senantiasa basah karena berdzikrullah Azza wa 

Jalla.”
48

  

َعْنََعْبِدَاهلِلَْبِنَُبْسٍرَقَاَل:َأََتىَالن ِب َصلىَاهللَعليوَوسلمََرُجٌل،َفَ َقاَل:َ
َ َِإن  َاهلِل ََرُسوَل َبِِوَيَا َنَ َتَمس ُك َفَ َباٌب َنا، ََعَلي ْ ََكثُ َرْت ََقْد َاِلْساَلِم َشَرائَِع

ََوَجلَ “َجاِمٌع؟َقَاَل:َ يَ َزاُلَِلَساُنَكََرْطًباَِمْنَذِْكِرَاهلِلََعز   .رواهَأمحد”.َالََ

Dari Abdullah bin Busr: Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu 

„alaihi wasallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat 

Islam itu terasa banyak bagiku, maka (ajarilah aku) satu bab (ilmu) yang 

aku akan berpegang teguh dengannya?. Rasulullah menjawab: Hendaknya 

lisanmu terus menerus berdzikir kepada Allah” 

 

3. Sistematika Kitab Syarẖ al-Arba’īn Al-Nawawiyah  

Kitab Syarẖ al-Arba‟īn Al-Nawawiyah terdiri atas empat puluh dua 

hadits yang setiap hadits darinya merupakan kaidah (pondasi) agung di antara 

kaidah-kaidah agama Islam yang dinyatakan oleh para ulama sebagai poros 

Islam atau sebagai setengah bagian dari ajaran Islam, atau sepertiganya, atau 

sebutan lain yang semisal dengannya.
49

 

Hadits al-Arba‟īn merupakan kumpulan hadits-hadits Nabi pilihan 

yang memiliki keutamaan dalam pembahasan yang singkat dan padat 

berkaitan dengan kehidupan beragama, ibadah, muamalah, syariah dan 

akhlak. Di dalam kitab Syarẖ al-Arba‟īn al-Nawawiyah ini, Imam al-Nawawi 

berkomitmen untuk menampilkan hadits-hadits yang shahih saja. Sebagian 

besar darinya terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, 

                                                           
48

Sayyid bin Ibrahim al-Huwaithi, Op. Cit., hlm. 24 
49

 Tim Mutiara, Op. Cit., hlm. 5 
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lalu ditampilkan dalam kitab Syarẖ al-Arba‘īn al-Nawawiyah dengan 

membuang sanad-sanadnya agar lebih mudah dihafal dan manfaatnya lebih 

menyeluruh. Kitab ini diawali dengan mukaddimah dari Imam al-Nawawi, 

kemudian tiap-tiap hadits dibuatkan tema pokok tersendiri untuk lebih 

memperjelas makna-makna lafal hadits tersebut yang masih samar.  

Adapun tema-tema pokok tersebut adalah:  

1. Sesungguhnya Amal itu Tergantng pada Niatnya. 
2. Islam, Iman dan Ihsan. 
3. Rukun Islam. 
4. Amalan Itu Tergantung penutupnya. 
5. Kemungkaran dan Bid‘ah. 
6. Halal dan Haram. 
7. Agama adalah Nasihat. 
8. Kehormatan Muslim. 
9. Perintah Mengerjakan Apa yang Disanggupi. 
10. Do`a dan Makan yang Halal. 

11. Wara` dan Meninggalkan Subhat. 
12. Meninggalkan Apa yang Tidak Bermanfaat Bagimu. 
13. Mencintai Kebaikan untuk Orang Lain. 
14. Kapan Darah Seorang Muslim Boleh Ditumpahkan. 
15. Dermawan dan Diam. 
16. Larangan Marah. 
17. Lemah Lembut dan Berbuat Baik. 
18. Takwa dan Akhlak yang Baik. 

19. Perlindungan dan Penjagaan Allah. 
20. Malu dan Iman. 

21. Iman dan Istiqamah. 
22. Jalan Menuju Surga. 
23. Sarana-sarana Kebaikan. 

24. Haramnya Kezhaliman. 
25. Keutamaan Dzikir. 

26. Di antara Jalan-Jalan Kebajikan. 
27. Kebajikan dan Dosa. 

28. Memegang Teguh Sunnah dan Menjahui Penyelisihan dan Bid`ah. 
29. Jalan-jalan Surga. 
30. Hak-Hak Allah SWT. 

31. Keutamaan Zuhud. 

32. Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain dan Tidak boleh Membalas 

Bahaya Orang Lain Melebihi Bahaya yang Diberikannya. 
33. Bukti dan Sumpah. 
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34. Merubah Kemungkaran. 
35. Etika Sosial. 
36. Amal-amal Kebajikan Berikut Balasannya. 
37. Kemurahan Allah. 
38. Murka Allah dan Ridhanya. 
39. Perkara yang Tiada Dosanya. 
40. Pendek Angan-angan. 
41. Keinginan Seorang Mukmin. 

42. Ampunan Allah. 


