
STUDI KOMPARASI  

KITAB TAISI>><RTAISI>><RTAISI>><RTAISI>><R AL-KHALLA<QKHALLA<QKHALLA<QKHALLA<Q KARYA HHHH�AAAA<<<<FIZFIZFIZFIZ � H�ASAN AL-MAS’U<DI< MAS’U<DI< MAS’U<DI< MAS’U<DI<  

DAN KITAB WASWASWASWAS�A<YA<A<YA<A<YA<A<YA< AL-ABA << <<’ LI AL-ABNA << <<’  

KARYA MUH�AMMAD SYA<KIRSYA<KIRSYA<KIRSYA<KIR AL-ISKANDA<RI<ISKANDA<RI<ISKANDA<RI<ISKANDA<RI<    

(Studi Analisis Nilai(Studi Analisis Nilai(Studi Analisis Nilai(Studi Analisis Nilai----Nilai Pendidikan Akhlak)Nilai Pendidikan Akhlak)Nilai Pendidikan Akhlak)Nilai Pendidikan Akhlak)    

    

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Strata Satu Ilmu Pendidikan Agama Islam 

 

Disusun Oleh: 

DIAN DINARNI 
NIM. 09410008 

 
 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2013 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

 

MOTTO 

 

َآْ"  َ!�ِ�ٍ  ِ�َ�َ��ِد�َ�َ�َ�ْ�ُ��*  َ�ِ� اْ�َ�ْ�َ��َن ِ�� َ	�َ�ِ��َ�َ�ْ�  

Jangan kau temani si pemalas, hindari segala halnya 

Banyak orang saleh menjadi kandas, sebab rerusuh  

sandarannya1 

                                                           
1
 Aliy As’ad, Terjemah Ta’li<m al-Muta’allim, (Yoryakarta: Menara Kudus, t.t), hal. 20. 
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�ِ� ا��ِ$ى َاْرَ!َ# َرُ!ْ َ�ُ� ِ��اْ�ُ�َ�ى َوِدْ�ِ� اْ�َ��� ِ�ُ�ْ�ِ�َ�ُ� َُاْ�َ�ْ

َ*َ,) ا���ْ�ِ� ُآ,�ِ� َاْرَ!َ,ُ� َ�ِ+ْ�ً�اَوَ%ِ$ْ�ً�اَوَداِ*ً��ِاَ�) اِ� ِ�ِ'ْذِ%ِ� 

َ��6َ�ْ�ِ7َ َ�ُ� َوُهَ ا4َ�ِْ ي2 . َوِ!َ�ا0ً�ُ/ِ.ْ�ً�ا �ُ�َا7َْ�ُ�َاْن َ��ِا�َٰ� ِا��َ�اُ� َوْ�َ

� . اْ�َ;ِ:9ِ�ْ;َ,ْ�ِ <ً�اَ*ْ<ُ�ُ� َوَرُ!ْ َ�ُ� اْ�َْ<ُ;ْ ُث َرْ�ًَ��َ/ُ�%َ�َوَا7َْ�ُ� َان� َ!��َ

�َ�ْ�َو. َ�ٍِ��َ/ُ�%َ�َ*َ,َ) اِٰ�ِ� َوَ@ْ�ِ<ِ� ا��ِ$ْ�َ� َا�,ُ��� َ@#� َ*َ,) َ!��ِ

�اُهْ� َ!َ ا ًئ ا���ِ<ْ�ِ#َ�َBَ �ِِد�0َ�َهُ�ْواBِ) ا� َ��� 0َِ� . �ُ;ْ�َ �     . . . .َا/�
Tiada kata yang paling indah selain kata yang diawali dengan 

menyebutkan kata puja kepada yang Mahaperkasa, puji kepada yang Maha 
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yang Maha Ghofur. 
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rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Hamruni, M,Si, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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ABSTRAK 

DIAN DINARNI. Studi Komparasi Kitab Taisi<r al-Khalla<q Karya H�a<fiz � 
H�asan al-Mas’u<di dan Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  Karya Muh�ammad 
Sya<kir al-Iskanda<ri< (Studi Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak). Skripsi. 
Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013.  

Latar belakang penelitian ini adalah dengan adanya kemajuan teknologi 
dan ilmu pengetahuan yang berkembang secara menyeluruh, menjadikan era 
globalisasi penuh dengan kecanggihan yang tidak hanya berlangsung dalam 
wilayah kehidupan material, seperti: ekonomi, politik, budaya, tetapi kini proses 
tersebut meliputi wilayah non materi seperti akhlak. Kerusakan nilai-nilai akhlak 
pada umumnya disebabkan karena kegetiran yang dirasakan oleh manusia secara 
individu, masyarakat, maupun ummat. Oleh sebab itu, kitab Taisi<r al-Khalla<q 
Karya H�a<fiz � H�asan al-Mas’u<di dan Kitab Was �a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  Karya 
Muh�ammad Sya<kir al-Iskanda<ri< ini menyodorkan kepada umat muslim yang 
beriman, bagaimana seharusnya bertindak dan bersikap agar tidak terjerumus 
kepada perbuatan-perbuatan negative yang memprihatinkan dengan moralitas 
generasi muda sekarang dan tentunya di masa yang akan datang. Yang menjadi 
permasalahan penelitian ini adalah Nilai pendidikan apa saja yang terdapat dalam 
kitab Taisi<r al-Khalla<q Karya H�a<fiz � H�asan al-Mas’u<di dan Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ 
li al-Abna<’  Karya Muh�ammad Sya<kir al-Iskanda<ri<, dan Bagaimana relevansi nilai 
pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q Karya H�a<fiz� 
H�asan al-Mas’u<di dengan nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab 
Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  Karya Muh�ammad Sya<kir al-Iskanda<ri dalam 
menghadapi era globalisasi. Penelitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, 
menganalisis perbandingan nilai-nilai pendidikan akhlak menurut H�a<fiz � H�asan al-
Mas’u<di dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q dengan Muhammad Sya<kir al-Iskanda<ri<  
dalam kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’ . Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi sumbangsih bagi dunia pendidikan, atau paling tidak menjadi alternative 
wacana pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik, untuk pertimbangan 
para pemangku pendidikan atau guru. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, melalui studi pustaka 
(library research). Dalam hal ini, kitab Taisi<r al-Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-
Aba<’ li al-Abna<’   menjadi obyek formal penelitian. Metode pengolahan data yang 
dipakai adalah metode deskriptif-analitik, yaitu setelah data terkumpul, kemudian 
diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas dan dianalisis isinya (content 
analysis). Atau membandingkan data yang satu dengan yang lainnya, kemudian 
diinterpretasikan dan disimpulkan. 

Hasil penelitian menunujukkan: (1) Nilai pendidikan akhlak yang terdapat 
dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q karya H�a<fiz � H�asan al-Mas’u<di< dan kitab Was �a<ya< al-
Aba<’ li al-Abna<’    karya Muh�ammad Sya<kir al-Iskanda<ri adalah terdiri dari: Nilai 
Religius (taqwa, jujur), Nilai Toleransi (saling menghormati dan menghargai, 
serta kasih sayang), Nilai Mandiri, Nilai Demokrasi (berdiskusi), Nilai Semangat 
Kebangsaan (berjiwa ksatria dan perwira), Nilai Bersahabat/ Komunikasi (saling 
membantu, kasih sayang, perhatian), Nilai Cinta Damai (pemaaf, pemurah), Nilai 
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Gemar Membaca (tekut dalam belajar), Nilai Peduli Lingkungan (menjaga 
kebersihan melestarikan lingkungan hidup), Nilai Peduli Sosial (saling membantu, 
dermawan), dan Nilai Tanggung jawab (adil). Yang mencakup kepada sikap dan 
perilaku dalam hubungannya dengan Allah, sikap dan perilaku dalam 
hubungannya dengan diri sendiri, sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan 
keluarga, sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa, 
serta sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. (2) Relevansi 
Kitab Taisi<r al-Khalla<q karya H�a<fiz � H�asan al-Mas’u<di< dan Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ 
li al-Abna<’  karya Muhammad Sya<kir al-Iskanda<ri, adalah dapat dijadikan acuan 
atau pedoman untuk melaksanakan setiap perilaku (akhlak), serta untuk menggali 
semua nilai syari’at, akhlak, alamiah maupun insaniyah yang kemudian 
direalisasikan dalam kehidupan nyata. Sehingga dapat menguasai ilmu 
pengetahuan secara professional, memanfaatkan teknologi secara baik, dan 
mempunyai skill yang memadai, maka umat Islam mampu bersaing dengan umat 
lain dan memenangkan persaingan zaman. Sehingga relevansi nilai pendidikan 
akhlak yang terdapat dalam ke-dua kitab tersebut dalam menghadapi era 
globalisasi, diharapkan agar umat Islam tetap berpegang kepada tuntunan agama 
dan mematuhi suruhan dan larangan Allah SWT, baik secara ontologism, 
epistemologis, maupun secara aksiologis. (3) Perbandingan antara kedua kitab 
tersebut adalah sebagai berikut: Persamaannya: kedua tokohnya, merupakan 
ulama Islam, dalam menerapkan pendidikan akhlak, keduanya sama-sama 
mendasarkan pada ajaran al-Qur’a<n dan al-Hadis. Perbedaannya: dalam 
mengartikan pengertian pendidikan akhlak, penjelasan mengenai nilai pendidikan 
akhlak, serta dalam penyampain intruksi. Tetapi perbedaan yang ada dalam kedua 
kitab di atas bukanlah perbedaan yang bersifat kontradiktif (bertentangan), 
sehingga justru akan saling melengkapi dan menyempurnakan nilai-nilai 
pendidikan akhlak yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari 

pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  Nomor 158 Tahun 

1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan 

huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut : 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa S| es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha H} Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش
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 sad S} Es (dengan titik di bawah) ص

 dad D} De (dengan titik di bawah) ض

 ta T} Te (dengan titik dibawah) ط

 za Z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 ghain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

� ha H Ha 

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y Ya ي

 
2. Vokal 

a. Vokal tunggal : 

 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

َ Fathah A A 

 ِ Kasrah I I 

 ُ Dammah U U 
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b. Vokal Rangkap : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a-i َي

 Fathah dan Wau Au a-u َو

 
Contoh : 
 haula  -----  &%ل     kaifa  ----  آ"!
 
c. Vokal Panjang (maddah) 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif A A dengan garis di atas َا

 Fathah dan ya A A dengan garis di atas َي

 Kasrah dan ya I I dengan garis di atas ٍي

 Dammah dan wau u U dengan garis di atas ُو

 
Contoh : 

 qa>la        *")  ---- qi>la ----  ()ل  

 yaqu>lu ----  .-%ل        rama ----  ر,+

3. Ta marbutah 

a. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup adalah "t". 

b. Transliterasi Ta’ Marbutah mati adalah "h". 

c. Jika Ta’ Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang  "ال "  

("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbutah tersebut 

ditransliterasikan dengan "h". 

Contoh : 

 raud}atul at}fa>l, atau raud}ah al-at}fa>l -------  رو34 ا012)ل

ا36.978 ا678%رة      ------- al-Madi>natul Munawwarah, atau al-Madi>nah   

                                    al- Munawwarah 

3:;1   ------------     Talh}atu  atau Talh}ah  



 

x 
 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata . 

Contoh : 

 nazzala ------ =>ل

 al-birru ------- ا8?<

5. Kata Sandang "ال" 

Kata sandang "ال "  ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda 

penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 

syamsiyyah. 

Contoh : 

 al-qalamu  -------      ا8-;@

A7B8ا --------  al-syamsu 

6. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 

ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan 

huruf  kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh : 

 Wa ma Muhammadun illa rasul-----  و,),:97 ا2رC%ل
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bernafaskan Islam bukanlah sekedar pembentukan 

manusia semata, tetapi ia juga berlandaskan Islam yang mencakup pendidikan 

agama, akal, kecerdasan jiwa, yaitu pembentukan manusia seutuhnya dalam 

rangka membentuk manusia yang berakhlak mulia sebagai tujuan utama 

pengutusan Nabi Muhammad saw dalam melaksanakan perintah Allah SWT 

dan mengenal agama secara teori dan praktis. Islam sebagai gerakan 

pembaharuan moral dan sosial, dengan Nabi Muhammad saw sebagai 

pembawa risalah secara tegas, telah menyatakan bahwa tugas utamanaya 

adalah sebagai penyempurna akhlak manusia. Sejarah mencatat, bahwa faktor 

pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan 

akhlaknya yang prima, hingga hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-

Qur’a<n surat Al-Qalam ayat 4: 

 �ٍ��ِ�َ 	ٍ�ُ�ُ   )٤(َوِإ��َ� َ�َ��
 

Artinya: 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.1  

Oleh karena itu, ia patut dijadikan teladan, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam al-Qura>n surat Al-Ahzab ayat 21: 

�� ا���َ� َواْ�َ�ْ�َم ُ�  2ْ3َ�َ َآ!َن 1ُ�َْ� 0ِ/ َرُ+�ِل ا���ِ� ُأْ+َ�ٌة َ(َ)َ'ٌ& ِ�َ$ْ# َآ!َن َ�ْ

                                                             
1 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Sygma, 2007), hal. 564. 
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� )٢١(َوَذَآَ� ا���َ� َآ�6ًِ�ا  ا4ِ�َ
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”.2 

Seorang muslim diperintahkan untuk mencontoh akhlak dan 

keluhuran budi Nabi Muhammad saw dalam kehidupan diberbagai bidang. 

Mereka yang mematuhi permintaan ini dijamin keselamatan hidupnya di 

dunia dan di akhirat. Pada hakekatnya seluruh gerakan kenabian bertujuan 

untuk memberikan arah moral bagi kemanusiaan.  

Selesainya tugas kenabian Muhammad saw, dengan tercapainya 

kesempurnaan ajaran Islam, ternyata seiring dengan perkembangan zaman 

terjadi pergeseran nilai dan penurunan akhlak. Disatu pihak orang mengamati 

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan mendalam, 

dan dilain pihak orang mengamati merosotnya kehidupan beragama 

dikalangan umat manusia. Kemajuan yang terus berjalan di dalam bidang 

science dan teknologi harus selalu diimbangi dengan kebebasan berfikir yang 

luas dan kesadaran diri akan tanggung jawab masing-masing orang terhadap 

Allah SWT dan terhadap sesama umat manusia dalam suasana beragama. 

Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang 

secara menyeluruh itu menjadikan sebuah era globalisasi yang penuh dengan 

kecanggihan. Globalisasi tidak hanya berlangsung dalam wilayah kehidupan  

material, seperti ekonomi, budaya, politik, akan tetapi kini proses tersebut 

                                                             
2 Ibid., hal. 420. 
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meliputi wilayah non materi seperti akhlak. Arus globalisasi bukanlah kawan 

maupun lawan bagi pendidikan Islam, melainkan sebagai dinamisator bagi 

mesin yang namanya pendidikan Islam. Globalisasi, langsung atau tidak dapat 

membawa paradoks bagi praktik pendidikan Islam, seperti terjadinya kontras-

moralitas antara apa yang diidealkan dalam pendidikan Islam (das solen) 

dengan realitas di lapangan (das sain).3 

Peradaban materialis abad modern dengan manfaat sebagai standar 

hidup terbukti telah dan akan terus membawa berbagai prahara kemanusiaan. 

Sistem kehidupan dengan landasan faham sekularis ini telah mencerabut 

nilai-nilai mulia dan agung dalam situs kehidupan masyarakat, sekaligus 

menenggelamkan derajat hidup masyarakat kepada pola-pola hidup rendahan, 

dan terus menggiring manusia ke jurang kemerosotan dan kemelaratan yang 

paling dalam. 

Kendati kemajuan materi telah tercapai walau hanya untuk segelintir 

orang saja, namun nilai-nilai akhlak, rasa kemanusiaan, perasaan rindu akan 

nilai-nilai rohani, semuanya telah tereliminasi dalam arena kehidupan seiring 

dengan menebalnya pelanggaran terhadap syari’at Islam. Hanya nilai materi 

dan kenikmatan jasmani saja yang menjadi nilai agung dan memimpin pola 

pikir dan sikap hidup di era masyarakat yang demikian. 

Kebebasan pergaulan dikalangan remaja, seks bebas, diperadaban 

sekarang sudah menggila. Semuanya jelas terekam dalam mode busana, iklan 

(porno) yang lebih pada eksploitasi terhadap wanita, hiburan, cara berpikir 
                                                             

3 Amin Abdullah dan Rahmat, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi, Buah 
Pikiran Seputar; Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2004), hal. 10-11. 
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mereka yang lebih cenderung didominasi oleh pikiran kotor dan moral yang 

bejat. Aktivitas seks pra nikah sudah mewabah dan menjalar bak virus yang 

mematikan. 

Kerusakan nilai-nilai akhlak pada umumnya disebabkan karena 

kegetiran yang dirasakan oleh manusia secara individu, masyarakat, maupun 

ummat, yang membuat orang-orang kaya makin kaya sementara orang-orang 

miskin makin miskin, dan orang-orang kuat makin kuat sementara orang-

orang lemah makin lemah. Sehingga mengakibatkan terjadinya benturan-

benturan antara nilai-nilai yang telah berlaku dan dipegang lama di 

masyarakat dengan nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan norma-norma 

yang ada. 

Selain itu, pola hidup waqi’iyyin (perilaku yang bertolak pada 

kenyataan yang tengah terjadi), sikap hedonis (menjadikan materi sebagai 

nilai yang paling tinggi dan menjadi tujuan hidup), dan gaya hidup permisiv 

(gaya hidup serba boleh) melanda sebagian besar remaja kita. Dalam hal ini, 

Barat seolah menjadi kiblat “kemajuan”. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menyebabkan budaya-budaya Barat dapat masuk dalam alam pikir 

manusia yang ada di negara-negara yang terbelakang, karena dianggap lebih 

moderen dan lebih maju. Tingginya angka kriminalitas (termasuk KKN) di 

Indonesia sebagai bukti sahih bahwa masyarakat kita telah melupakan 

sebagian besar nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai agama berpindah pada 

kebudayaan Barat yang materialistis dan hedonis. Masyarakat yang tidak 

mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai, rela 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh budaya dan agama, 
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seperti, merampok, korupsi, kolusi, nepotisme, pemerkosaan, mencuri, 

menjual diri, dan menipu. Parahnya lagi, generasi muda kita masih dijejali 

oleh pornografi yang menambah ambruknya moralitas generasi bangsa kita. 

Banyak sekali generasi muda kita yang terjerumus dalam perbuatan 

melanggar norma social-agama seperti kumpul kebo, druks, dan miras yang 

berakibat fatal pada perkembangan nalar intelektual dan moralitas mereka. 

Amerika sengaja menawarkan kenikmatan sesaat kepada generasi muda kita, 

agar mereka tidak berkualitas, tidak bermoral, dan tidak mempunyai jiwa 

nasionalisme sehingga mereka mudah dijajah dan dibohongi oleh Amerika. 

Peristiwa seperti ini jelas mencoreng suatu lembaga pendidikan 

formal yang mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mendidik para siswanya untuk berakhlak mulia. Walaupun tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, tapi kita harus mengikis habis satu persatu 

penyakit yang akan selalu menggerogoti moral generasi muda dan masyarakat 

tersebut, salah satunya dengan melalui jalur pendidikan. Sebuah tudingan 

yang jelas dan tidak dapat dihindari serta sulit disangkal adalah tudingan yang 

tertuju pada kegagalan pendidikan di sekolah pada umumnya dan secara 

khusus pendidikan nilai atau pendidikan budi pekerti (akhlak) sebagai 

penyebabnya.4 

Remaja yang tidak memiliki kepribadian (Islami) yang kuat mudah 

sekali tercemar, sekaligus memunculkan pribadi yang terpecah (split 

personality). Generasi seperti ini, dengan mudah sekali diombang-ambingkan 

                                                             
4Paul Suparno, SJ, dkk, Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2002), hal. 74. 
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oleh keadaan yang akan membawa dirinya kepada kebingungan dan 

kebimbangan sehingga ujung-ujungnya tidak mampu lagi untuk 

mengendalikan kondisi dirinya sendiri.  

Akhlak merupakan fondasi yang kokoh bagi terciptanya hubungan 

baik anatara Allah SWT (habl min Alla<h) dan antar sesama (habl min al-

Na<s). Akhlak yang mulia tidak lahir berdasarkan keturunan atau terjadi secara 

tiba-tiba. Akan tetapi membutuhkan proses panjang, yakni melalui 

pendidikan akhlak.5 

Banyaknya peristiwa yang tidak bermoral yang sering melanda negeri 

ini baik yang dilakukan para pejabat maupun rakyat, semua itu terjadi karena 

mulai hilangnya akhlak bangsa ini. Pendidikan akhlak sebagaimana 

dirumuskan oleh Ibn Miskawaih, menurut Suwito6 merupakan upaya ke arah 

terwujudnya sikap lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia yang 

seimbang, dalam arti terhadap dirinya maupun terhadap luar dirinya. Dalam 

pendidikan akhlak ini, kriteria benar dan salah untuk menilai perbuatan yang 

muncul merujuk kepada al-Qur’a<n dan Sunah sebagai sumber tertinggi dalam 

ajaran Islam.  

Untuk merespon tuntutan agenda konseptual pendidikan tersebut, 

salah satunya adalah melalui orientasi pengkajian ulang secara kritis terhadap 

khazanah (tradisi) pemikiran Islam klasik. Berangkat dari asumsi dasar ini, 

figur H:a<fiz : H:asan al-Mas’u<di< dan Muh:ammad Sya<kir al-Iskanda<ri< 

nampaknya patut untuk diapresiasi dan menjadi obyek kajian yang dimaksud. 
                                                             

5 Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 9. 
6 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih, (Yogyakarta: Belukar, 2004), hal. 

38. 
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Alasan yang mengemuka adalah karena gagasan-gagasan yang dipublikasikan 

tersebut sudah menjadi bacaan wajib kaum pesantren (santri) sebagai 

landasan dalam berfikir, bertindak, berperilaku, dan bersikap. Sehingga tidak 

ada salahnya kalau kemudian gagasan tersebut dibawa ke dunia yang lebih 

luas dan kondusif untuk menjadi bagian dari diskursus keilmuan secara 

akademik sampai saat ini. 

Kitab Taisi<r al-Khalla<q adalah sebuah kitab yang membahas tentang 

akhlak, inti dari kitab ini adalah memudahkan bagi pembaca, khususnya 

seorang pelajar untuk melaksanakan akhlak yang diperintahkan oleh Allah 

SWT dan menjauhi larangan-Nya. Adapun tujuan dituliskannya Kitab Taisi<r 

al-Khalla<q ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan 

kecintaan kepada Nabi Muhammad saw berupa mencontoh dan meniru 

akhlak Nabi Muhammad saw. Dalam Kitab Taisi<r al-Khalla<q, terdapat 31 bab 

atau pasal-pasal yang mencakup tentang akhlak yang baik yang sering disebut 

dengan al-akhlak al-mah�mudah/ al-kari<mah dan akhlak yang buruk atau 

disebut dengan al-akhlak al-maz�mumah/ al-qabi<h�ah. Selain itu ada juga nilai-

nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab tersebut. 

Dalam muqaddimah kitab tersebut, H:a<fiz : H:asan al-Mas’u<di< 

mengungkapakan pengertian mengenai ilmu akhlak. Menurutnya ilmu akhlak 

adalah  !Bَ�ِ�ُ2َ�َِ�اCَ #ْ�َ َرٌة�َ�ْDَEِ ُف�ُGِ !+ََو Hِ�ْ3َ�ُْح ا JَKَ !َ�اِسMَ�ْا   

(ilmu yang membahas tentang suatu sifat lulusnya hati dari berbagai sifat 
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tercela dan menjaga panca indera dari berbagai hal yang dilarang oleh 

agama).7  

Sedangkan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  sama-sama merupakan 

sebuah kitab yang membahas tentang akhlak. Tujuannya dituliskan kitab ini 

adalah untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlak luhur. Kitab 

Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’   terdiri dari 20 bab. Persoalan akhlak tidak hanya 

terjadi pada orang dewasa, akan tetapi pada anak-anak yang masih duduk di 

bangku sekolah. Karena akhlak merupakan salah satu yang mendukung 

perkembangan suatu bangsa.8 Oleh sebab itu, kitab Taisi<r al-Khalla<q dan 

kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’   ini menyodorkan kepada semua umat 

muslim yang beriman bagaimana seharusnya bertindak dan bersikap agar 

tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan negatif yang sangat 

memprihatinkan dengan moralitas generasi muda sekarang dan tentunya di 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti kandungan akhlak yang terdapat dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q dan 

Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’ , dengan judul “Studi Komparasi Kitab 

TaisiTaisiTaisiTaisi<< <<rrrr al-KhallaKhallaKhallaKhalla<< <<qqqq Karya HHHH�a<fiza<fiza<fiza<fiz� H�asan al-Mas’u<di<Mas’u<di<Mas’u<di<Mas’u<di< dengan Kitab WasWasWasWas �a<yaa<yaa<yaa<ya<< << al-

Aba<< <<’ li al-Abna << <<’  Karya Muh�ammad Sya<kirSya<kirSya<kirSya<kir al-Iskanda<ri<Iskanda<ri<Iskanda<ri<Iskanda<ri<  (Studi Analisis 

Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak).” 

 

                                                             
7 H:a<fiz : H:asan al-Mas’u<di<, Taisi<r al-Khalla<q, (Surabaya: Al-Miftah, tt), hal. 2. 
8Muh :ammad Sya<kir Al-Iskandari, Was :a<ya< al-Abana<’ li al-Abna<’, (Surabaya: Al-Miftah, 

tt), hal. 1. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan 

beberapa pokok masalah, antara lain sebagai berikut: 

1. Nilai pendidikan akhlak apa saja yang terkandung dalam Kitab Taisi<r al-

Khalla<q karya H:a<fiz : H:asan al-Mas’u<di< dan Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-

Abna<’    karya Muh:ammad Sya<kir al-Iskanda<ri<? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam 

kitab Taisi<r al-Khalla<q karya H:a<fiz: H:asan al-Mas’u<di< dengan nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’   

karya Muh:ammad Sya<kir al-Iskanda<ri<  dalam menghadapi era globalisasi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengenal lebih dalam lagi terhadap ajaran dan seruan akhlak 

yang terkandung dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-

Aba<’ li al-Abna<’ . 

b. Untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan akhlak 

yang mewarnai kitab Taisi<r al-Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li 

al-Abna<’,  sehingga dapat diteruskan kepada generasi berikutnya guna 

membentuk watak dan karakter yang benar-benar berakhlak mulia 

dan berkepribadian yang teguh sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. 

Serta untuk mengetahui relevansinya nilai-nilai akhlak yang terdapat 

dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’ 

dalam menghadapi era globalisasi. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

cakrawala pemikiran dan motivasi bagi para pendidik dan orang tua 

dalam upaya pendidikan dan pengembangan akhlak. 

b. Ikut serta dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan 

akhlak. 

c. Menambah khazanah kepustakaan, khususnya bidang pendidikan 

akhlak. 

d. Sebagai sumber pembinaan dan penanaman budi pekerti bagi 

generasi masa kini maupun di masa yang akan datang. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang dilakukan penulis 

sejauh ini, kitab dan tokoh yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini 

belum ada yang meneliti. Dalam hal ini bisa dimaklumi, sebab secara umum 

diakibatkan ada beberapa faktor; pertama, kitab ini Taisi<r al-Khalla<q dan 

kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  rata-rata dikonsumsi oleh kaum intern 

pesantren (kiai dan santri), kedua, penulisannya dalam bentuk berbahasa 

Arab, ketiga, sejauh ini kitab Taisi<r al-Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li 

al-Abna<’  belum ada buku terjemahannya, sehingga sulit untuk menangkap 

dan memahami kandungan isi dari kitab tersebut. Sebagai konsekuensinya 

kalangan yang ada di luar komunitas pesantren yang belum banyak 

bersinggungan dengan bahasa Arab akan merasa kesulitan untuk membaca 

dan memahaminya ketika berhadapan secara langsung. 
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Namun untuk karya tulis ilmiah yang lain yang juga membahas 

tentang pendidikan akhlak, antara lain: 

1. Skripsi Tutik Haryanti, Jurusan Penddidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2004 yang berjudul “Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Ibnu Miskawayh dan Aplikasinya Dalam Pendidikan 

Agama Islam”, yang lebih memfokuskan kepada konsep pendidikan 

akhlak menurut Ibnu Miskawayh serta aplikasinya dalam PAI, seperti: 

dalam pelaksanaan pendidikan akhlak harus terbentuk melalui latihan-

latihan dan kebiasaan, karena jiwa menjadi pendorong timbulnya 

perbuatan-perbuatan secara spontan.9 

2. Skripsi Ahmad Baihaqi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009 yang berjudul “Nilai-nilai Akhlak 

dalam Kitab Simtu Ad-Duro>r Fi Akhba>r Maulid Khair al-Basya>r Wa Ma> 

Lahu> Min Ahlaq Wa Ausa>f Wa Siya>r Karya Al-Habib Ali bin Muhammad 

bin Husain Al-Habsyi”, yang memaparkan tentang deskripsi mengenai 

ruang lingkup nilai akhlak yang terkandung dalam kitab tersebut, yang 

meliputi akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rosulullah, akhlak 

terhadap pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak bermasyarakat, dan 

akhlak bernegara.10 

                                                             
9 Tutik Haryanti, “Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawayh dan Aplikasinya 

dalam Pendidikan Islam”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hal. 
19. 

10 Akhmad Baihaqi, “Nilai-Nilai Akhlak dalam Kitab Simtu Ad-Duro>r Fi Akhba>r Maulid 
Khair al-Basya>r Wa Ma> Lahu> Min Ahlaq Wa Ausa>f Wa Siya>r Karya Al-Habib Ali bin Muhammad 
bin Husain Al-Habsyi”, Skripsi, Fakultasa Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2009, hal. 51. 
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3. Skripsi Nur Inayah, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2011 yang berjudul “Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Furqan ayat 63-67 Menurut Tafsir 

Al-Maraghi” , yang mengupas tentang akhlak yang dimiliki oleh Ibad Ar-

Rahman, mereka apabila berjalan bersikap dengan tenang dan juga lemah 

lembut, tetapi bukan berarti seperti jalannya orang yang sakit dan semata-

mata ingin memperlihatkan sikap aslinya terhadap orang lain, tidak pula 

menghantarkan kaki maupun terompahnya dengan congkak dan sombong 

karena sikap tersebut sangatlah dibenci oleh Allah dan juga akan 

mengganggu ketenangan orang lain.11 

Jadi, berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat diketahui memang 

sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama dengan penelitian 

yang penulis kaji. Adapun penelitian ini adalah penelitian yang lebih 

memfokuskan untuk membandingkan nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q dengan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-

Abna<’  serta relevansinya dengan era globalisiasi. Penelitian yang dilakukan 

oleh penulis tentu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Perbedaannya yaitu: 

Skripsi Tutik Haryanti, Jurusan Penddidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2004, mengangkat tema tentang konsep 

pendidikan akhlak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

mengangkat tema tentang nilai pendidikan akhlak. Skripsi Tutik Haryati, 
                                                             

11 Nur Inayah, “ Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Furqan ayat 63-67 
Menurut Tafsir Al-Maraghi”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakaarta, 2011, hal. 54. 
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yang berjudul  “Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawayh dan 

Aplikasinya Dalam Pendidikan Agama Islam”, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis mengambil judul “Studi Komparasi Kitab Taisi<r al-

Khalla<q Karya H:a<fiz : H:asan al-Mas’u<di< dengan Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-

Abna<’  Karya Muhammad Sya<kir al-Iskanda<ri<  (Studi Analisis Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak)”. Fokus pembahasan skripsi Tutik Haryanti adalah 

mengenai konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawyh, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pembahasannya adalah tentang 

nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab  Taisi<r al-Khalla<q 

dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’. 

Skripsi Ahmad Baihaqi yang mengangkat tema tentang nilai-nilai 

akhlak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat tema 

tentang nilai-nilai pendidikan akhlak. Skripsi Ahmad Baihaqi ini berjudul 

“Nilai-nilai Akhlak dalam Kitab Simtu Ad-Duro>r Fi Akhba>r Maulid Khair al-

Basya>r Wa Ma> Lahu> Min Ahlaq Wa Ausa>f Wa Siya>r Karya Al-Habib Ali bin 

Muhammad bin Husain Al-Habsyi”, sedangkan penelitian yang ditulis oleh 

penulis berjudul “Studi Komparasi Kitab Taisi<r al-Khalla<q Karya H:a<fiz: 

H:asan al-Mas’u<di< dengan Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  Karya 

Muhammad Sya<kir al-Iskanda<ri<  (Studi Analisis Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak).” Skripsi Ahmad Baihaqi memfokuskan pada nilai-nilai akhlak yang 

terkandung dalam kitab Simtu Ad-Duro>r Fi Akhba>r Maulid Khair al-Basya>r 

Wa Ma> Lahu> Min Ahlaq Wa Ausa>f Wa Siya>r Karya Al-Habib Ali bin 

Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis memfokuskan pada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Taisi<r 
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al-Khalla<q dan kitab Was �a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’.  Jadi, baik secara tema, 

judul maupun fokus pembahsan sangat jelas sekali perbedaannya. 

Skripsi Nur Inayah yang mengangkat tema tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terdapat dalam al-Qur’a<n, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis mengangkat tema tentang nilai pendidikan akhlak 

yang terdapat dalam dua buah kitab. Skripsi Nur Inayah mengambil judul 

“Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Furqan ayat 63-67 Menurut 

Tafsir Al-Maraghi”, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berjudul 

“Studi Komparasi Kitab Taisi<r al-Khalla<q Karya H:a<fiz: H:asan al-Mas’u<di< 

dengan Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  Karya Muh:ammad Sya<kir al-

Iskanda<ri<  (Studi Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak).” Skripsi Nur 

Inayah memfokuskan pada pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak 

yang terdapat dalam surat al-Furqa<n ayat 63-67 yakni akhlak yang dimiliki 

oleh Ibad ar-Rahman. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan 

penelitian terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab 

Taisi<r al-Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’.  Jadi baik secara 

tema, judul, maupun secara fokus pembahasan sangat jelas sekali 

perbedaannya.  

 

E. Landasan Teori 

1. Nilai 

Menurut Louis O Kattsof, bahwa nilai merupakan obyek 

keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang 

mengambil sikap menyetujui atau mempunyai sifat tertentu.12  

                                                             
12 Louis O Kattsof, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal. 332. 
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Secara garis besar nilai dibagi menjadi dua kelompok, yaitu nilai-

nilai nurani (values of being) dan nilai-nilai memberi (values of giving). 

Nilai-nilai nurani adalah nilai-nilai yang ada pada diri manusia kemudian 

berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperilakukan orang lain. 

Sedangkan nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikan atau 

diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan.13 

Berdasarkan keterangan di atas penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa nilai merupakan suatu keyakinan yang membuat 

seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai yang diambil adalah nilai 

tinggi, luhur, milia, suci, dan jujur. Nilai-nilai luhur yang universal, 

merupakan pilar-pilar pendidikan karakter yang terdiri dari: 

1. Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya 

2. Tanggungjawab, kedisiplinan, dan kemandirian 

3. Kejujuran 

4. Hormat dan santun 

5. Kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama 

6. Percaya diri, kreatif, bekerja keras dan pantang menyerah 

7. Keadilan dan kepemimpinan 

8. Baik dan rendah hati 

9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan.14 

 

 
                                                             

13 Zaim Mubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 7. 
14 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 150-151.  
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2. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan Akhlak terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan 

akhlak. Kata Arab yang dimaksudkan untuk pengertian pendidikan 

anatara lain tarbiyat, tahzib, ta’lim, ta’dib, siyasat, mawa’izh, ‘adat, 

ta’awwud, dan tadrib. Untuk masa kini, tarbiyat, tahzib, dan ta’dib 

sering diartikan pendidikan. Ta’lim diartikan pengajaran dan siyasat bisa 

diartikan siasat, pemerintahan, politik atau pengaturan. Mawa’izh 

diartikan pengajaran atau peringatan. ‘Adat/ta’awwud diartikan 

pembiasaan, dan tadrib bisa diartikan pelatihan.15 Hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah SWT: 

��� ������� �	�
��� ������� ���� ������������ �����
������� � !��� ����"����� �#�$�� 
�%�!��&
'(��� ��������) *+��
,-�� *.-
/ 0"��1
2 3 �4��5�6�� �7��� ��� �����8���� 

�4����6(����� ��� �4��8���9�� );(  
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim: 6)16 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana dalam mewujudkan nuansa dan proses pembelajaran agar 

                                                             
15 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak……., hal. 35. 
16 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnnya……., hal. 560. 
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peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.17 

Pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah 

Tarbiyah Islamiyah (Pendidikan Islam) yaitu suatu proses perbaikan 

sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi 

keperluan diri sendiri maupun orang lain.18  

Akhlak secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu 

bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, atau tabi’at. Berakar dari kata khalaqa yang berarti 

menciptakan. Seakar dengan kata kha<liq (pencipta), makhlu<q (yang 

diciptakan), dan khalq (penciptaan). Kesamaan akar di atas 

mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya 

keterpaduan antara kehendak Kha<liq (Tuhan) dengan perilaku makhlu<q 

(manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang 

lain dan lingkungannya baru menagndung nilai akhlak yang hakiki 

manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak 

Kha<liq (Tuhan). Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlak bukan saja 

merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan 

antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan 

                                                             
17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Bandung: Fokus Media, 2006), hal. 2.  
18 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 28. 
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antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta 

sekalipun.19 

 Menurut istilah, definisi akhlak yang dikutip oleh M. Amin 

Syukur dalam buku Studi Akhlak20, yaitu: 

a) Menurut Moh. Abd. Aziz al-Khuly, akhlak adalah sifat jiwa yang 

sudah terlatih demikian kuatnya sehingga mudahlah bagi yang 

empunya melakukan suatu tindakan tanpa dipikir dan direnungkan 

lagi. 

b) Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak adalah keadaan jiwa yang 

mendorong (mengajak) untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa 

dipikir dan dipertimbangkan lebih dahulu. 

c) Menurut Muhammad Ibnu Qoyyim, akhlak adalah perangai atau 

tabi’at yaitu ibarat dari sutu sifat batin dan perangai jiwa yang 

dimilki oleh semua manusia. 

d) Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat atau bentuk atau keadaan 

yang tertanam dalam jiwa, yang dari padanya lahir perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu difikirkan dan 

dipertimbnagkan lagi. 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akhlak 

adalah suatu sifat yang sudah melekat dalam jiwa seseorang untuk 

berbuat dan berkehendak sesuai dengan kemampuan yang dimilkinya 

tanpa perlu berfikir dan merenung.  

                                                             
19 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2007), hal. 1. 
20 Amin Syukur, Studi Akhlak, (Semarang: Walisongo Press,2010), hal. 5. 
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Adapun yang dimaksud dengan pendidikan akhlak adalah 

pendidikan yang mengarah pada terciptanya perilaku lahir dan batin 

manusia, sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap 

dirinya maupun terhadap luar dirinya.21 

a) Sumber Pendidikan Akhlak 

Persoalan akhlak di dalam Islam banyak dibicarakan dan 

dimuat dalam al-Qur’a<n dan al-Hadis. Sumber tersebut merupakan 

batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia yang 

menjelaskan arti baik dan buruk. Sehingga dengan mudah dapat 

diketahui, apakah perbuatan itu terpuji atau tercela, benar atau 

salah. Jadi, sumber pokok daripada pendidikan akhlak adalah al-

Qur’a<n dan al-Hadis yang merupakan sumber utama agama 

Islam.22 

b) Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Pokok masalah yang dibahas pendidikan akhlak adalah 

perbuatan manusia. Jika sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-

Nya yang kemudian melahirkan perbuatan yang baik, maka itulah 

yang dinamakan akhlak terpuji, sedangkan jika sesuai dengan apa 

yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan melahirkan perbuatan-

perbuatan buruk, maka itulah yang dinamakan akhlak tercela.23 

Pada intinya ruang lingkup akhlak ada dua, yaitu akhlak 

terhadap khaliq (Allah) dan akhlak terhadap makhluk (selain 

                                                             
21 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak….., hal. 38. 
22 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2009), hal. 4. 
23 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia, (Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2010), hal. 

22. 
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Allah). Akhlak terhadap makhluk dirinci lagi menjadi beberapa 

macam, diantaranya akhlak terhadap sesama makhluk, akhlak 

terhadap makhluk hidup selain manusia, seperti tumbuhan dan 

binatang, serta akhlak terhadap benda mati.24 

c) Tujuan Pendidikan Akhlak 

Menurut Ibnu Miskawaih sebagaiman dikutip oleh Suwito, 

tujuan pendidikan akhlak adalah terciptanya manusia yang 

berperilaku ketuhanan. Perilaku seperti ini muncul dari akal 

ketuhanan yang adil dalam diri manusia secara spontan.25 

Cita-cita tersebut sesuai dengan tujuan nasional pendidikan 

Indonesia, yaitu terciptanya kualitas manusia Indonesia yang 

memiliki 10 kriteria26, diantaranya seagai berikut: 

1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

2) Berbudi pekerti yang luhur, 

3) Memilki pengetahuan, 

4) Memiliki keterampilan, 

5) Memilki kesehatan rohani, 

6) Memilki kepribadian yang mantap, 

7) Memilki kepribadian yang mandiri, 

8) Memilki rasa tanggungjawab kemasyarakatan, 

9) Memilki kesehatan jasmani, dan 

                                                             
24 Ibid., hal.22. 
25 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak……., hal. 119. 
26H. Husni Rahim, dkk, Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja, (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 2002), hal. 44. 
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10) Memilki rasa kebangsaan. 

Kesepuluh nilai di atas mengaharuskan adanya usaha yang 

sungguh-sungguh dan kontinu untuk memberikan pendidikan 

agama, terutama yang bermaterikan akhlak yang sebaik-baiknya 

kepada generasi muda kita sebagai calon elit bangsa. Sasaran yang 

ingin dicapai bukan hanya terfokus pada anak Indonesia yang 

sekedar kuat penalarannya, cerdas, dan sehat jasmaninya, tetapi 

yang tidak kalah pentingnya adalah manusia Indonesia seutuhnya, 

yakni yang kuat secara pribadi, mandiri, dewasa, dan berbudi 

pekerti luhur. Tujuan ini akan dapat dicapai apabila pendidikan 

agama dapat diberikan secara tepat dan benar sesuai porsinya. 

Akhirnya memang perlu dicatat bahwa moral atau akhlak 

merupakan mutiara hidup yang perlu dijaga sepanjang kita 

menjalani proses kehidupan di dunia ini. Karena dengan ini kita 

bisa menempati posisi yang paling mulia ketimbang makhluk 

lainnya yang sama-sama menghuni semesta ini. Dan sebagai umat 

Nabi Muhammad saw sudah sepatutnya kita mencontoh sikap, tutur 

kata, dan perilakunya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah 

melanjutkan misi pokok kerisalahannya, yakni menyerukan dan 

menyempurnakan akhlak bagi seluruh umat manusia. 

3. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

Adapun nilia-nilai pendidikan akhlak menurut Muhammad 

Abdullah Dra<z dalam bukunya Dustu<r al-Akhla<q fi al-Isla<m, sebagaimana 

dikutip oleh Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akhlaq, meliputi: 
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a. Akhlak pribadi (al-akhlaq al-fardiyah), terdiri dari: yang 

diperintahkan (jujur, amanah, iffah, harga diri, hilim, dermawan), 

yang dilarang (dendam, bohong, ghibah, namimah, sombong, tipu 

daya, zhalim), akhlak yang dibolehkan, dan akhlak dalam keadaan 

darurat. 

b. Akhlak berkeluarga (akhlaq al-usariyah), terdiri dari: kewajiban orang 

tua dan anak, kewajiban suami istri, kewajiban terhadap karib kerabat. 

c. Akhlak bermasyarakat, terdiri dari adab bergaul, persaudaraan, 

hubungan baik dengan masyarakat, pergaulan muda-mudi, dan 

ukhuwah islamiyah.  

d. Akhlak bernegara. Terdiri dari hubungan antara pimpinan dan rakyat, 

hubungan luar negeri. Seperti musyawarah, menegakkan keadilan, 

amar ma’ruf nahyi munkar. 

e. Akhlak beragama, yaitu kewajiban terhadap Allah SWT.  

Dari ke lima ruang lingkup pendidikan akhlak di atas, maka dapat 

diterapkan nilai-nilai akhlak atau karakter, seperti yang ditawarkan oleh 

Balitbang Mendiknas, seperti: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja 

Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat 

Kebangsaan, Cinta Tanah Air,  Menghargai Prestasi , 

Bersahabat/Komuniktif,  Cinta Damai,  Gemar Membaca, Peduli 

Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung-jawab. 
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4. Era Globalisasi 

Istilah globalisasi bukanlah barang asing bagi dunia Islam. Al-

Qur’a<n sendiri sejak 14 abad silam telah menganjurkan pandangan secara 

global melalui ajarannya mengenai “Keberadaan”. Allah SWT sebagai 

Rabb al-‘alami<n dan kerasulan Muhammad saw sebagai Rahmatan li al-

‘alami<n, juga mengenai al-Qur’a<n sebagai  

4 ��� �8��(��� =�1��(� �	>
� ?@ ���A��B �� C# �$��D = 1�� 
Semua itu tanpa membedakan bangsa, ras, etnik, sub-etnik, negara, dan 

sebagainya. Pengendali globe (planet) ini adalah manusia yang dalam 

pandangan Islam dinilai sebagai khalifah Allah di bumi. Sedangkan 

teknologi merupakan alat yang dapat memberikan kemudahan bagi 

manusia dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga 

dapat dipadukan antara peran manusia dan kecanggihan teknologi 

sebagai rahmat bagi seluruh alam. 

Globalisasi yang dimaksud adalah kecenderungan perilaku hidup 

dan kehidupan manusia untuk saling terkait, baik antarindividu maupun 

antarbangsa yang dihubungkan oleh sarana dan prasarana yang semakin 

canggih. Ini berarti bahwa kegandrungan menguasai kekuatan-kekuatan 

keilmuan itu, hendaknya didasarkan pada tanggung jawab moral dengan 

akhlakul karimah. Baik akhlak dan tanggung jawab kepada Tuhan, 
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maupun akhlak dan tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan 

umat manusia pada umumnya.27 

5. Karakteristik Globalisasi 

Salah satu karakteristik globalisasi adalah ditandai dengan adanya 

mobilitas pemikiran, gagasan, dan ide-ide. Dampaknya adalah adanya 

sebuah common ideas dari penyebaran pemikiran-pemikiran tersebut ke 

berbagai belahan dunia. Satu dari ide atau gagasan maupun pemikiran 

yang sedang menjadi sorotan banyak kalangan adalah demokrasi baik itu 

sebagai nilai maupun sebagai institusi politik. 

 Karakteristik globalisasi, yaitu: 

a) Penciptaan dan penggandaan 

Berbagai aspek kehidupan seperti produk, gaya hidup ataupun 

praktik-praktik politik saat ini cenderung tidak lagi dibatasi oleh 

kaidah-kaidah atau batasan-batasan geografis ataupun kultural. 

Globalisasi bisa muncul dalam bentuk penggandaan praktik maupun 

produk yang telah ada sebelum, tetapi bisa juga muncul dari hal-hal 

yang baru. Berbagai produk, seperti McDonald, Coca Cola atau Levi’s 

misalnya, saat ini tersedia di seluruh belahan bumi dan bisa dinikamati 

oleh hampir semua orang diseluruh dunia. Pada saat yang sama, 

demokrasi telah berkembang menjadi sebuah praktik politik yang 

diidealkan. 

                                                             
27M. Solly Lubis, Umat Islam Dalam Globalisasi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 

hal. 20. 
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b) Perluasan dan Pemakaran hubungan sosial, aktivitas, dan saling 

kebergantungan 

Globalisasi juga ditandai dengan perluasan dan pemekaran 

dalam artian spasial dan temporal. Semua kegiatan, hubungan dan 

proses berlangsung pada saat yang bersamaan dalam skala global dan 

berlangsung selama 24 jam. Perluasan dan pemekaran temporal dan 

spasial ini terlihat misalnya dengan operasi kegiatan finansial global, 

chain stores, kelompok teroris ataupun gerakan-gerakan sipil global. 

c) Intensifikasi dan akselerasi 

Proses intensifikasi dan akselerasi terjadi dalam kaitannya 

dengan pertukaran data dan informasi maupun dalam kaitannya 

dengan hubungan sosial. Dalam kaitan ini, globalisasi pada dasarnya 

adalah lokalisasi. Jika selama ini lokal dan global di pahami sebagai 

dua kutub ekstrim dari sebuah kontinum, globalisasi menjadikan lokal 

dan global sekaligus awal dan akhir. 

d) Kesadaran manusia 

Globalisasi juga ditandai dengan karakter yang berupa 

kesadaran manusia sebagai bagian dari globalitas. Manusia menjadi 

semakin sadar terhadap proses yang berlangsung ini. Sebagai bagian 

dari rangkaian proses ke arah globalitas, kesadaran ini merupakan 
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aspek non material atau non obyektif. Proses ini berlangsung baik 

pada tingkat individual maupun pada tingkat kolektif, seperti negara.28 

 

F. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penguraian 

secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. 

Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagai mana mestinya, lalu 

diadakan analisis.29 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) 

karena data yang diperolah berasal dari khazanah kepustakaan. 

 

3. Pendekatan 

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan 

filosofis sebagai upaya memperoleh kejelasan permasalahan. Pendekatan 

filosofis pada dasarnya merupakan pendekatan yang berusaha meneliti 

berbagai persoalan yang muncul, menurut dasar yang sedalam-dalamnya 

dan menurut intinya.30 Dalam hal ini adalah meneliti pemikiran H:a<fiz: 

H:asan al-Mas’u<di< dan Muh:ammad Sya<kir al-Iskanda<ri< tentang nilai-nilai 

                                                             
28 Khilda Amaliyah, “Globalisasi-Indonesia”, http://khildamaliyah.wordpress.com. dalam 

Yahoo.com., 2011. 
29 Anton Baker, Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal. 10. 
30 Anton Bakker & Achmad Charis Zubair, Metode Peneltian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hal. 15. 
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pendidikan akhlak. Langkah yang akan ditempuh adalah perenungan, 

pengamatan, dan penganalisisan terhadap kedua pemikiran tersebut. 

4. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah nilai pendidikan akhlak dalam 

Kitab Taisi<r al-Khalla<q karya H:a<fiz: H:asan al-Mas’u<di< dan Kitab Was�a<ya< 

al-Aba<’ li al-Abna<’   karya Muh:ammad Sya<kir al-Iskanda<ri<. 

5. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data.31 Dalam hal ini, sumber primernya adalah Kitab 

Taisi<r al-Khalla<q karya H:a<fiz : H:asan al-Mas’u<di<, penerbit Al-Miftah, 

Surabaya, tidak diketahui tahunnya dan Kitab Was �a<ya< al-Aba<’ li al-

Abna<’  karya Muh:ammad Sya<kir al-Iskanda<ri<, penerbit Al-Miftah, 

Surabaya, tidak diketahui tahunnya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data.32 Sumber data sekunder dalam penulisan 

skripsi ini diantaranya: 

1) Filsafat Pendidikan Akhlak, karya Suwito. 

2) Studi Akhlak, karya Amin Syakur. 

3) Akhlak Tasawuf, karya Abuddin Nata. 

4) Akhlak Mulia, karya Abdul Halim Mahmud. 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 193. 
32 Ibid., hal. 193. 
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5) Ringkasan Ihya Ulumiddin, karya Al-Ghazali. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi atau pengumpulan dokumen 

adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

buku, catatan, transkip, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.33 

Penulis berusaha mengumpulkan data yang mendukung penelitian tentang 

nilai pendidikan akhlak dalam Kitab Taisi<r al-Khalla<q dan Kitab Was�a<ya< 

al-Aba<’ li al-Abna<’.  

7. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis isi dari kitab Taisi<r al-Khalla<q dan kitab 

Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’ , peneliti menggunakan metode content 

analysis (analisis isi), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media 

masa.34 Melalui content analysis, peneliti melakukan penafsiran teks atau 

bacaan dari Kitab Taisi<r al-Khalla<q dan Kitab Was �a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’   

yang mengandung pendidikan akhlak. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh meliputi: 

a. Menentukan arti langsung 

b. Menjelaskan arti-arti yang implisit 

c. Menentukan tema 

                                                             
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina 

Usaha, 1998), hal. 236. 
34 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), hal. 165. 
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d. Memperjelas arti-arti simbolik dalam teks.35 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri atas lima bab, secara sistematis dapat digambarkan 

perinciannya sebagai berikut: 

Bab pertama, terlebih dahulu diuraikan pendahuluan, yang terdiri dari 

latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian yang di dalamnya 

terdapat jenis penelitian, pendekatan, dan sumber yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas mengenai gambaran umum kitab Taisi<r al-

Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  yang berisi tentang Biografi 

pengarang Kitab Taisi<r al-Khalla<q dan Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’ , karya-

karyanya, serta tema-tema yang dituangkan dalam kitab-kitab tersebut. 

Bab ketiga, Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

Taisi<r al-Khalla<q karya H:a<fiz : H:asan al-Mas’u<di< dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li 

al-Abna<’   karya Muh:ammad Sya<kir al-Iskanda<ri<. 

Bab keempat, Analisis perbandingan nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  serta 

relevansinya dengan era globalisasi. 

Bab kelima, Penutup berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. 

 

                                                             
35 Suwardi Endraswara, Metodelogi Penelitian Satra, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 

2004), hal. 45. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis tentang nilai pendidikan akhlak studi komparasi 

Kitab Taisi<r al-Khalla<q karya H�a<fiz � H�asan al-Mas’u<di< dan Kitab Was�a<ya< al-

Aba<’ li al-Abna<’  karya Muh�ammad Sya<kir al-Iskanda<ri< ini, maka disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab Taisi<r al-Khalla<q 

karya H�a<fiz� H�asan al-Mas’u<di< dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’    

karya Muh�ammad Sya<kir al-Iskanda<ri adalah terdiri dari: Nilai Religius 

(taqwa, taat, sabar, syukur, ikhlas, dan tawakkal), Nilai Kejujuran, Nilai 

Toleransi (saling menghormati dan menghargai, serta kasih sayang), Nilai 

Mandiri, Nilai Demokrasi (berdiskusi), Nilai Semangat Kebangsaan 

(berjiwa ksatria dan perwira), Nilai Bersahabat/ Komunikasi (saling 

membantu, kasih sayang, perhatian), Nilai Cinta Damai (pemaaf, 

pemurah), Nilai Gemar Membaca (tekut dalam belajar), Nilai Peduli 

Lingkungan (menjaga kebersihan melestarikan lingkungan hidup), Nilai 

Peduli Sosial (saling membantu, dermawan), dan Nilai Tanggung jawab 

(adil). 

Dari nilai pendidikan akhlak yang yang terdapat dalam kitab 

Taisi<r al-Khalla<q karya H�a<fiz � H�asan al-Mas’u<di< dan kitab Was�a<ya< al-

Aba<’ li al-Abna<’  karya Muh�ammad Sya<kir al-Iskanda<ri, penulis 
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mengklasifikasikannya menjadi lima lingkup, yaitu: sikap dan perilaku 

dalam hubungannya dengan Allah, sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan diri sendiri, sikap dan perilaku dalam hubungannya 

dengan keluarga, sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan 

masyarakat dan bangsa, serta sikap dan perilaku dalam hubungannya 

dengan alam sekitar. 

2. Relevansi Kitab Taisi<r al-Khalla<q karya H�a<fiz � H�asan al-Mas’u<di< dan 

Kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  karya Muhammad Sya<kir al-Iskanda<ri, 

adalah dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk melaksanakan setiap 

perilaku (akhlak), serta untuk menggali semua nilai syari’at, akhlak, 

alamiah maupun insaniyah yang kemudian direalisasikan dalam 

kehidupan nyata. Sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan secara 

professional, memanfaatkan teknologi secara baik, dan mempunyai skill 

yang memadai, maka umat Islam mampu bersaing dengan umat lain dan 

memenangkan persaingan zaman. 

Sehingga relevansi nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam 

ke-dua kitab tersebut dalam menghadapi era globalisasi, diharapkan agar 

umat Islam tetap berpegang kepada tuntunan agama dan mematuhi 

suruhan dan larangan Allah SWT, baik secara ontologism, epistemologis, 

maupun secara aksiologis. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah penyusun uraikan dari dua kitab 

tersebut, yakni kitab Taisi<r al-Khalla<q dan kitab Was�a<ya< al-Aba<’ li al-Abna<’  

dengan demikian kiranya penyusun akan sedikit memberikan saran yang 

sekiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan atau paling tidak sebagai 

bahan renungan yang kami tujukan kepada beberapa pihak yang ada 

hubungannya dengan penelitian komparasi yang menjadi kajian penyusun: 

1. Kepada para orang tua 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang tediri dari ibu, 

bapak, dan anak. Keluarga memilki peran yang utama dan pertama bagi 

seorang anak, sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, ia akan 

berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Pengalaman 

pergaulan dalam keluarga akan memberikan warna kehidupan seorang 

anak, baik perilaku, budi pekerti, maupun adat kebiasaan sehari-hari. 

Oleh karena itu, hendaknya para orang tua memberikan contoh yang baik 

serta mengawasi anak-anaknya, karena hidup pada zaman seperti ini 

tidaklah mudah anak-anak harus disiapkan sedini mungkin, terarah, 

teratur, dan berdisiplin. Dalam kehidupan seperti itu godaan dan hal-hal 

yang dapat merusak mental serta moral manusia sungguh amat dahysat. 

Dan menghadapi era globalisasi ini agama akan terasa lebih diperlukan. 

Oleh karena itulah peranan orang tua sangat dibutuhkan sekali dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak pada anak semenjak dini agar 

mereka mampu menjadi tunas bangsa yang baik dan berkualitas. 
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2. Kepada para remaja 

Ketahuilah di atas pundak para remaja, beban tanggung jawab 

dipikulkan. Dengan dukungan para remaja program penting bisa 

terlaksana. Dengan pikirannya kebudayaan yang maju bisa tersebar luas. 

Dengan ambisinya derajat umat Islam ditinggikan. Dengan 

kekuaatannya, kekuasaan dan nilai-nilai akhlak dapat dikokohkan. Oleh 

sebab itu, maka seorang remaja harus memilki iman yang kuat. Iman 

yang kuat merupakan manifestasi dari berbuat akhlak yang baik. 

Bertaqwalah kepada Allah, berjanji dan berlatihlah menjadi pemimpin, 

mari kita sama-sama menolong agama Allah. Karena jika kita menolong 

agama Allah, maka Allah akan menolong kita semua. 

3. Kepada pihak fakultas 

Kiranya untuk memberikan dorongan kepada mahasiswanya 

untuk mengkaji karya ulama-ulama terdahulu. Menurut penyusun, kitab-

kitab karya beliau itu adalah khazanah yang sangat bernilai bagi 

perkembangan menuju arah globalisasi dan mata rantai pendidikan yang 

isinya masih bisa digali dan dikembangkana atau dikombinasikan antar 

karya satu dan lainnya, bahkan sangat mungkin untuk bisa dikawinkan 

dengan karya modern, hingga akhirnya akan muncul penemuan-

penemuan atau pemikiran baru yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. 

Terutama jika dilihat bahwa era globalisasi dan informasi yang dimotori 

oleh kapitalisme neo-liberal, berpengaruh besar terhadap pola berfikir 

seseorang. Dan apabila hal ini tidak disertai dengan kajian kritis dan 

korektif, dikhawatirkan akan menggusur nilai-nilai Islam yang diyakini. 
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C. Kata Penutup 

Al-Hamd lillah Rabb al-‘Alami<n, puji syukur penyusun panjatkan 

kepada Allah swt atas anugerah nikmat untuk tidak putus asa menyelesaikan 

skripsi ini, karena pada awalnya penyusun sudah merasa berat untuk 

menyelesaikan study, walau hanya tinggal beberapa langkah. Namun berkat 

inayah Allah ini, semuanya bisa teratasi walau dengan hasil yang masih 

kurang sempurna. Ini sudah sangat penyusun syukuri, walau saat ini hanya 

bisa mengucapkan tahmid yang menjadi tanda syukur ini. 

Dengan banyaknya kekurangan yang masih sangat mudah ditemukan 

dalam karya ini, dengan segala kerendahan hati penyusun sangat 

mengahrapkan kritik, saran atau apapun yang tentunya akan berguna bagi 

penyusun. Terimakasih juga kepada semua pihak, baik secara personal atau 

lembaga, formal atau non formal yang telah membantu penyusun dari segi 

apapun dalam menyelesaikan karya ini. 

Akhirnya, penyusun hanya bisa berdo’a semoa karya yang tidak bisa 

sempurna ini dapat bermanfaat, walaupun sangat sedikit. Baik bermanfaat 

bagi penulis sendiri maupun orang lain. Amin ya Rabb al-‘Alami<n. 
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