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ىَ عَ اَسَ َمَ َّلَإ ََنَ سَ ن ََل َ ل ََسَ ي َل ََنَ أ َوَ   
 

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 

diusahakanya”1 

( Q.S An-Najm : 39 ) 

 
1 QS. An-Najm (53) : 39 
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ABSTRAK 
 

Eli Nadzifatuz Zulfa (17104020050), Nilai-Nilai Akhlak dalam Kitab 

Washāyā Al-Abā’ lil Abnā’ karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari sebagai 

Basis Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Deskriptif Kualitatif). Skripsi, Yogyakarta: 

Jurusan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai akhlak yang terdapat 

dalam kitab Washāyā Al-Abā’ lil Abnā’ karya Syaikh Muhammad Syakir Al-

Iskandari, mengetahui bagaimana penanaman nilai akhlak dalam kitab tersebut 

dalam pembelajaran bahasa arab serta bertujuan untuk mengetahui adakah 

keunggulan yang terdapat dalam kitab Washāyā Al-Abā’ lil Abnā’ apabila 

digunakan sebagai basis pembelajaran bahasa Arab. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 

penelitian pustaka (library research). Sumber data berasal dari kitab Washāyā Al-

Abā’ lil Abnā’, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dan 

analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dalam bentuk deskripsi 

dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai-nilai akhlak yang terdapat 

dalam Kitab Washāyā Al-Abā’ lil Abnā’ terbagi dalam 8 konsep: Takwa dan 

kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasulullah, kewajiban kepada orangtua 

dan guru, pergaulan terhadap teman, adab menjaga diri  dan menjaga lingkungan, 

adab menuntu ilmu, akhlak terpuji yang meliputi sifat jujur, Iffah, amanah, 

muhasabah, zuhud, tawakkal, ikhlas, dan akhlak tercela yang harus dijauhi seperti 

ghibah, namimah, hiqd, hasad dan berlaku sombong. (2) Penanaman nilai-nilai 

dalam pembelajaran bahasa Arab bisa dilakukan dengan  keteladanan guru dan 

pembiasaan kepada peserta didik. Guru bisa menggunakan bahasa yang 

komunikatif serta memadukan kisah-kisah tokoh dalam pembelajaran bahasa Arab. 

(3) Keunguulan dari pengajaran kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ karya Syaikh 

Muhammad Syakir mencakup empat kemahiran berbahasa Arab seperti istima’, 

kalam, qiraah, dan kitabah yang akan diperoleh oleh peserta didik. Didalamnya 

juga memuat beberapa unsur materi pembelajaran bahasa Arab seperti bentuk-

bentuk mubtada’, khobar, jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah. Kitab Washāyā Al-

Abā’ Lil Abnā’ juga menggunakan metode penanaman akhlak yang bervariasi 

seperti metode nasihat, metode keteladanan, metode kisah, metode dialog dan 

metode targhib dan tarhib. 

 

 

Kata Kunci: Nilai-Nilai Akhlak, Kitab Washāyā Al-Abā’ lil Abnā’, Pembelajaran 

bahasa Arab. 
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 التجريَد
 

لشيخ حممد  اي االابء لالبناء لا نظيفة الزلفى ، القيم االخالقية يف كتاب وص  يعل 
ث. يوكياكرات  رابية ) دراسة وصفية نوعية(. البحاللغة الع شاكر اإلسكندري كأساس تعليم

املعلمني جامعة األسالمية   الرتبوية وأتهيل  العلوم  العربية كلية  اللغة  تعليم  احلكومية قسم 
 سونن كاجلاكا. 

 اي االابء لالبناء اوصيهدف هذ البحث ملعرفة القيم األخالقية اليت يتضمنها كتاب  
القيم األخالقية يف الكتاب يف تعلم    تطبيقاإلسكندري ، ملعرفة كيفية  حممد شاكر  للشيخ  

عند استخدامه   وصيا االابء لالبناءما إذا كانت هناك مزااي يف كتاب   وملعرفة  اللغة العربية
 تعلم اللغة العربية.كأساس 

تستخدم هذه الدراسة هنًجا وصفًيا نوعًيا مع نوع البحث املكتيب )حبث املكتبة(.  
واملمصتفات والكتب واجملالت    اي االابء لالبناء ،اوصوأتيت مصادر البياانت من كتاب  

تقنيات التوثيق ،  . استخدمت تقنية مجع البياانت يف هذه الدراسة  األخرى اليت هلا صلة
أوصاف   شكل  يف  البياانت  وعرض   ، البياانت  تقليل  ابستخدام  البياانت  وحللت 

 واستخالص النتائج. 
اي االابء  ا وصيف كتاب    الىت تتضمن( القيم األخالقية  ١وتنائج هذا البحث تدل على : )

الرسول   اىل  هللا ، والواجبات   اىلهي: التقوى والواجبات  و مفاهيم    مثانيةتنقسم إىل    لالبناء
الوالدين واملعلمني ، واالرتباط ابآلابء واملعلمني. األصدقاء ، آداب   ىف حقوق ، والواجبات  

رعاية النفس ومحاية البيئة ، أدب طلب العلم ، األخالق احلميدة اليت تشمل الصدق ،  
، والتوكل ، واإلخالص ، واألخالق الدنيئة اليت جيب    الزهدواإلفادة ، والثقة ، واحملاسبة ، و 
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( ميكن أن يتم غرس القيم يف تعلم اللغة  ٢. )واحلسدجتنبها مثل الغيبة والنميمة واحلقد.  
العربية من خالل املعلمني املثاليني والتعود على الطالب. ميكن للمدرسني استخدام لغة  

 مزاي تدريس كتاب (  ٣لغة العربية. )التواصل واجلمع بني قصص الشخصيات يف تعلم ال

و    مهارة لغوية مثل اإلستماع اإلسكندري يتضمن  حممد شاكر  للشيخ    وصااي االابء لالبناء
لم اللغة العربية مثل  يالقراءة والكتابة. كما أنه حيتوي على عدة عناصرمن املواد املتعلقة بتع

فعلية.    ،   مبتدأ التعليخرب, مجلة امسية و مجلة  الطريقة  الوصااي  و  تتكون طرائق  النفذة  م 
 والرتغيب و الرتهيب. املقارنةوالتعود والقصة واألسواة واحملاورة و 

 
 ، تعليم اللغة العربية.   وصيا االابء لالبناء: القيم األخالقية ، كتاب  الكلمةَاألساسية
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keterangan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. Secara garis besar urutanya sebagai berikut: 

 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 
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 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
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 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه
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 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A َـ 

 Kasrah i I ِـ 

 Dammah u U ُـ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u ْيَ...

  Fathah dan wau au a dan u ْوَ...

Contoh: 

 kataba  َكَتبَ  -

 fa`ala  فَ َعلَ  -

 suila  ُسِئلَ  -

 kaifa  َكْيفَ  -

 haula َحْولَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  َرَمى -

 qīla  ِقْيلَ  -

 yaqūlu  يَ ُقْولُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

ْطَفالِ ألَ َرْؤَضُة ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  اْلَمِديْ َنُة اْلُمنَ وَّرَةُ  -

 talhah   طَْلَحةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  الربر  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَُّجلُ  -

 al-qalamu اْلَقَلمُ  -

 asy-syamsu الشَّْمسُ  -

لُ الَ اجلَْ  -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu أَتُْخذُ  -



 
 

xxvi 
 

 syai’un َشيئ   -

 an-nau’u الن َّْوءُ  -

 inna ِإنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  َو ِإنَّ هللَا فَ ُهَو َخْْيُ الرَّازِِقنْيَ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  ِبْسِم هللِا ََمْرَاَها َو ُمْرَساَها  -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 
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kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  احْلَْمُد هلِل َربِ  اْلَعاَلِمنْيَ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّمْحِن الرَِّحْيمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  هللاُ َغُفْور  َرِحْيم   -

ي ًْعا ألُ الِلِِ    - ُمْوُر مجَِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan dan 

pengembangan kehidupan manusia. Pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan 

maupun kemunduran suatu bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia yang 

hidup tanpa pendidikan, dan tidak mungkin suatu bangsa akan mencapai 

kemajuan di bidang pendidikan. Pengembangan dunia ekonomi, budaya, 

sosial, politik dan segala aspek lain, semuanya dimulai dengan proses 

pendidikan. Proses pendidikan atau pembelajaran memungkinkan seorang 

lebih manusiawi (Being Humanize) sehingga disebut dewasa dan mandiri, 

itulah yang menjadi visi pembelajaran dalam sebuah proses pendidikan.2 

Pendidikan membutuhkan strategi, kreativitas dan media pembelajaran 

yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Pendidikan memerlukan media dan 

model belajar dalam menyampaikan serta berorientasi pada lingkungan dengan 

pola terpadu, namun tetap pada arahan dan fokus pada visi dalam pembentukan 

manusia paripurna dengan konsep menjadi manusia pembelajar dan 

menjadikan sebuah sekolah atau lembaga pendidikan sebagai wahana belajar 

peserta didik, tujuan pendidikan ialah learning to be yaitu belajar untuk 

menjadi diri sendiri, learning to do yaitu belajar untuk melakukan dan learning 

to live together belajar untuk hidup bersama. 

 
2 Andrias Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar, (Jakarta: Penerbit kompas, 2005), hlm. 37 
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Pada dasarnya seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh 

dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-

kurangnya tiga hal mendasar, yaitu: (1) afektif yang tercermin pada kualitas 

keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta 

kepribadian unggul yang estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas 

daya pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) psikomotorik yang tercermin 

pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, 

dan kompetensi kinetis.3 

Dalam penyampainanya, suatu ilmu pendidikan membutuhkan alat 

komunikasi berupa bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang 

digunakan untuk berinteraksi dengan sesamanya  dan digunakan untuk 

mengeluarkan ide ide yang ada dalam fikiran baik diekspresikan melalui 

ucapan atau tulisan.4 Sebagian besar bidang pengajaran menjadikan bahasa 

sebagai alat terpenting dan mutlak diperlakukan. Karya besar umat manusia 

dalam bidang sains, teknologi, seni, dan sebaginya akan mudah dipahami oleh 

masyakat dengan penggunaan bahasa.5  

Tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah siswa mendapatkan 

keterampilan meliputi empat aspek, yaitu menyimak (mendengarkan dengan 

 
3 Erni Zuliana, Nilai-Nilai Karakter dalam pembelajaran bahasa Arab, An nabighah jurnal 

pendidikan dan pembelajaran IAIN Metro vol. 19, N0.1 tahun 2017.hlm.129. 
4 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, UIN Maliki Press:2011, hlm. 

3. 
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm.23. 
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penuh pemahaman) dan membaca, yang termasuk penggunaan secara reseptif 

serta berbicara dan menulis yang tergolong penggunaan bahasa secara 

produktif.6 Bahasa arab sendiri merupakan bahasa komunikasi dan informasi 

umat islam. Bahasa Arab yang juga merupakan kunci untuk mempelajari ilmu 

ilmu lain yang berhubungan dengan literatur keislaman.7 Untuk itu, 

penguasaan terhadap bahasa Arab sangat diperlukan guna menunjang berbagai 

pembelajaran bahasa maupun literatur lain yang berbahasa Arab. Selain itu 

juga bahasa merupakan wahana yang tepat untuk pembentukan karakter peserta 

didik. 

Kita tahu bahwa era disrupsi sekarang ini memerlukan pendidikan akhlak 

sebagai landasan pola pikir seseorang. Perhatian pemerintah dalam pendidikan 

terhadap terbentuknya pribadi yang baik bagi setiap peserta didik kini tengah 

ditekankan lebih serius. Pendidikan agama wajib diberikan kepada peserta 

didik, terutama mengenai akhlakul karimah atau budi pekerti. Dengan 

pendidikan akhlakul karimah, bisa menjadikan pondasi keimanan mereka dari 

gempuran teknologi, jika tidak dibarengi pengetahuan agama yang 

berlandaskan akhlakul karimah, mereka tidak bisa membedakan mana yang 

baik dan benar menurut agama. Disorientasi pendidikan yang kurang 

memperhatikan aspek moralitas menjadi salah satu penyebab fenomena 

dekadensi moral (inkhitat al-Akhlak).  

 
6 Darmiyati Zuchdi, pendidikan karakter dalam perspektif teoridan prakktik ( Yogyakarta: 

UNY press 2011 hlm 217. 
7 M. Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif ( Kemahiran Qiro’ah dan Kitabah), 

Jurnal Sosial Budaya, 2011,Vol, 8. No. 1. 
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Dasar-dasar pendidikan islam secara prinsipil diletakkan pada ajaran Islam 

dan seluruh perangkat kebudayaanya. Dasar-dasar pembentukan dan 

pengembangan pendidikan islam yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. 

Al-Qur’an misalnya, memberikan prinsip sangat pentig bagi pendidikan, yaitu 

penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah 

manusia, serta memelihara kebutuhan sosial.8  

Ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab sangatlah luas, penggunaan 

kitab kitab klasik atau kitab kuning juga merupakan salah satu lingkupnya. 

Kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ merupakan kitab karya Syaikh Muhammad 

Syakir Al-Iskandari, kitab yang berukuran kecil namun padat materi berbahasa 

Arab yang memuat nilai-nilai akhlak dasar yang perlu dimiliki oleh peserta 

didik yang di dalamnya dicantumkan pula ayat Al-Quran dan Hadits pilihan 

yang berkaitan dengan Akhlak. Umumnya kitab tersebut digunakan dikalangan 

pondok pesantren. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penggunaanya 

bisa menjadi buku pendamping pembelajaran bahasa Arab dan Akhlak di 

sekolah berbasis pendidikan islam. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang 

Nilai-Nilai akhlak dalam Kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ Karya Syaikh 

Muhammad Syakir Al-Iskandari Sebagai Basis Pembelajaran Bahasa Arab. 

 

 
8 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam (Bandung: al-Ma’arif, 

1980), hlm. 196. 
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh 

peneliti, maka penelitian skripsi ini akan difokuskan menelaah tentang 

pembelajaran bahasa Arab berbasis nilai-nilai akhlak dalam kitab Washāyā Al-

Abā’ Lil Abnā’ karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari. Dari 

pembatasan masalah tersebut dijabarkan menjadi beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep nilai-nilai akhlak dalam kitab Washāyā Al-Abā’ Lil 

Abnā’ karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari? 

2. Bagaimana penanaman nilai-nilai akhlak dalam kitab hāyā Al-Abā’ Lil 

Abnā’ karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari sebagai basis 

pembelajaran bahasa Arab?  

3. Apa saja kelebihan kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ karya Syaikh  

Muhammad Syakir Al-Iskandari  sebagai basis pembelajaran bahasa Arab? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui bagaimana nilai-nilai akhlak dalam kitab Washāyā Al-Abā’ Lil 

Abnā’  karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari. 

2. Mengetahui bagaimana penanaman nilai-nilai akhlak dalam kitab Washāyā 

Al-Abā’ Lil Abnā’karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari sebagai 

basis pembelajaran bahasa Arab. 

3. Mengetahui apa saja kelebihan kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ karya 

Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari sebagai basis pembelajaran bahasa 

Arab. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan 

tentang pembelajaran bahasa Arab berbasis nilai-nilai akhlak dalam kitab 

Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ karya syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, sebagai penerapan ilmu pengetahuan serta menambah 

wawasan dan pengalaman baik terkait penelitian dibidang pendidikan 

bahasa Arab. 

b. Bagi pembelajar maupun pengajar, penelitian ini dapat membantu 

mempermudah dalam mengkaji dan memahami kitab Washāyā Al-

Abā’ Lil Abnā’ karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari.  

E. Kajian Pustaka 

Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan penulis teliti, antara lain: 

Pertama, Penelitian yang ditulis Muhammad Syauqi yang berjudul 

“Pendekatan Karakter Perspektif Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari 

(Kajian Kitab Washoya Al-Abaa’ Lil Abnaa’)”. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian pustaka (library research) dengan menngunakan analisis deskriptif 

analisis kritis. Pada penelitian ini Mengkaji pendekatan karakter Perspektif 

Syaikh Muhammad Syakir melalui kajian kitab Washaya Al-Abaa’ Lil Abnaa’. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan karakter dalam kitab 

tersebut terbagi menjadi lima poin, yaitu pendekatan penanaman nilai, 
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pendekatan perkembangan moral, pendekatan analisis nilai, pendekatan 

klarifikasi nilai dan pendekatan pembelajaran berbuat.9 Penelitian tersebut 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu 

sama-sama mengkaji tentang kitab Washaya Al-Abaa’ Lil Abnaa’.  

Perbedaanya terletak pada topik kajian penelitian, penelitian tersebut lebih 

spesifik menelaah pendidikan karakter pemikiran Syaikh Muhammad Syakir 

Al-Iskandary sedangkan penulis lebih spesifik menelaah bagaimana 

pembelajaran bahasa Arab berbasis nilai-nilai akhlak dalam kitab washoya . 

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Syaifullah Yusuf dengan judul 

“Konsep Pendidikan Akhlak Syaikh Muhammad Syakir Dalam menjawab 

Tantangan Penidikan Era Digital ( Eksplorasi Kitab Washaya Al-Abaa’ Lil 

Abnaa’)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian interaktif, yakni 

menggabungkan antara sumber primer dan sumber sekunder dalam penyajian 

data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kitab Washaya Al-Abaa’ Lil 

Abnaa’ membahas pendidikan moral dengan fokus pada kemuliaan diri yang 

terbagi dalam empat bagian penting yaitu; nilai-nilai moral vertikal, nilai-nilai 

moral horizontal, nilai-nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri dan 

prosedur moral yang bisa direlevansikan dengan menguatkan pendidikan 

akhlak dalam menghadapi era digital.10  

 
9 Muhammad Syauqi,”Pendekatan Pendidikan Karakter Perspektif Syaikh Muhammad Syakir 

Al-Iskandari (Kajian Kitab Washoya Al-Abaa’ Lil Abnaa’)”, Skripsi Pendidikan Agama Islam, 

(Malang, Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) 
10 Syaifulloh Yusuf, “Konsep Pendidikan Akhlak Syekh Muhammad Syakir Dalam Menjawab 

Tantangan Pendidikan Era Digital (Eksplorasi Kitab Washaya Al-Abaa’ lil Abnaa’)”. (Ta’dibuna: 

Jurnal Pendidikan Islam Universitas Islam Indonesia Vol., No.1, Mei 2019). 
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Perbedaanya pada topik kajian dan jenis penelitian, penelitian tersebut 

lebih spesifik menelaah pemikiran Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandary 

dengan kaitanya pendidikan modern, sedangkan penulis lebih spesifik 

menelaah bagaimana pembelajaran bahasa Arab berbasis nilai-nilai akhlak 

dalam kitab Washaya Al-Abaa’ Lil Abnaa’dan penelitianya berbasisis 

penelitian lapangan. 

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ulin Nuha yang berjudul 

“Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Nadzam Alala di Pondok Pesantren Luqmaniyah Yogyakarta”. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada integrasi antara 

pembelajran bahasa Arab dengan pengkajian kitab nadzam alala. Teks-teks 

Arab yang tertuang dalam kitab nadzam alala mengandung  perbendaharaan 

kosa kata serta qowaid tertentu. Ada tiga macam integrasi yang ditemukan 

yaitu, integrasi filosofis, integrasi metodologis dan integrasi materi secara 

umum.11  

Penelitian ini memililki persamaan sama-sama mengkaji tentang 

pembelajaran bahasa Arab namun sumber kajian dan objek penelitianya 

berbeda dari yang penulis teliti. Karena fokus kajian penulis menelaah kitab 

Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ sedangkan pada penulis tersebut fokus di pada 

sumber Nadzam Alala. 

 
11 Muhammad Ulin Nuha, “Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendidikan Akhlak 

Dalam Kitab Naȥam Alālā Di Pondok Pesantren Al-luqmaniyah Yogyakarta”. Skripsi Pendidikan 

Bahasa Arab, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2018). 
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Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Syukur Prihantoro yang berjudul 

“Integrasi Pembelajaran bahasa Arab dengan Nilai-Nilai Akhlak (Telaah atas 

Pemikiran Pendidikan Islam M. Fethullah Gülen)”. Penelitian tersebut 

merupakan jenis penelitan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemikiran  M. Fethullah Gülen membagi tingkatan dalam 

pembelajaran bahasa Arab menjadi tiga tingkatan. Pembelajaran untuk tingkat 

pemula dikhususkan untuk mengetahui kosakata-kosakata dalam bahasa Arab 

yang dijelaskan melalui visualisasi gambar. Pada tingkat menengah lebih 

ditekankan pada kemahiran berbicara melalui teks-teks percakapan berbahasa 

Arab. Sedangkan tingkatan terakhir dipusatkan pada pemahaman-pemahaman 

terhadap teks ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits pilihan dan kisah-kisah sahabat 

teladan.12  

Persamaanya sama-sama mengkaji tentang pembelajaran bahasa Arab 

berbasis nilai-nilai akhlak, namun dengan telaah sumber yang berbeda, pada 

penelitian tersebut menggunakan Ta’lim al-Arabiyah bi Tariqah Haditsah 

karya M. Fethullah Gülen sebagai kajian utamnaya, sedangkan  penelitian yang 

akan penulis lakukan menggunakan kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ karya 

Syaikh Muhammad Syakir sebagai kajianya.  

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Khotibul Umam, dengan 

judul “Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Tentang Konsep Pendidikan 

Humanistik dan Relevansi Terhadap Dsain Pembelajaran Bahasa Arab”. Jenis 

 
12 Syukur Prihantoro, “Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Nilai-Nilai Akhlak 

(Telaah Pemikiran Pendidikan Islam M. Fethullah Gülen)”. Tesis Pendidikan Bahasa Arab 

(Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) 
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Penelitian ini merupakan penelitian literer (library research) yang bersifat 

kualitatif dengan pendekatan psikologi dan pendekatan pendidikan bahasa dan 

Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ki Hadjar 

Dewantara tentang konsep pendidikan humanistik yang direlevansikan dengan 

desain pembelajaran bahasa Arab mencakup tiga pokok dasar, yaitu 

perencanaan pembelajaran, implementasi pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. Mendesain pembelajaran harus sesuai dengan kodrat peserta 

didik dan memperhatikan asas kebermanfaatan untuk kehidupan sehari-hai. 

Desain yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang konsep 

Humanistik yaitu Active learning, Cooperatif Learning, Contextual Learning, 

dan Pembelajaran Quantum.13 Pokok kajianya sama-sama mengkaji 

pembelajaran bahasa Arab. Namun melalui telaah pemikiran yang  berbeda, 

pada penelitian tersebut menggunakan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan telaah 

nilai-nilai akhlak dalam kitab Washaya Al-abaa’ lil abnaa’ karya Syaikh 

Muhamad Syakir Al-Iskandari. 

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Budiono dengan judul “Analisis 

bentuk-bentuk jumlah ismiyah dalam kitab Washaya Al-Abaa’ lil Abna” 

karangan Muhammad Syakir”.14 Penilitian tersebut merupakan jensi penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan data berupa bentuk jumlah 

 
13 Muhmmad Khotibul Umam, “Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Tentang Konsep Pendidikan 

Humanistik dan Relevansi Terhadap Desain Pembelajaran Bahasa Arab”, Skripsi Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.) 
14 Budiono, ”Analisis Jumlah Ismiyah kitab Washaya Al-Abaa’ lil Abnaa’ karya Muhammad 

Syakir”, Skripsi Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Arab, (Malang, Universitas Negeri Malang 

2012) 
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ismiyah yang meliputi bentuk  mubtada’, bentuk khobar dan bentk susunan 

jumlah ismiyah. Pedoman analisis dokumen digunakan sebagai instrumen 

penelitian, sedangkan teknnik analisis datta pada penelitian ini menggunakan 

teknik dokumenter atau disebut dengan analisis isi. 

Persamaanya sama-sama meneliti kitab wasahya al-abaa’ lil abnaa, 

sedangkan perbedaanya peneitian tersebut lebih spesifik menganalisa bentuk-

bentuk jumlah ismiyahnya saja, sedangkan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah menelaah nilai-nilai akhlak dalam kitab tersebut sebgaia basis 

pembelajaran bahasa Arab.  

Dari keenam penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah urutan dalam penulisan dan penyusunan 

skripsi untuk memudahkan pembahasan didalamnya. Pembahasan dalam 

penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian pokok yang diurutkan dalam 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II, berisi tentang landasan teori, metode penelitian, dan analisis data 

yang digunakan. 

BAB III, berisi tentang gambaran kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā  karya 

Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari. 
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BAB IV, menguraikan pembahasan inti dari hasil penelitian mengenai 

pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Nilai-Nilai Akhlak Dalam Kitab Washāyā 

Al-Abā’ Lil Abnā’ Karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari.  

BAB V, Merupakan bab penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan 

skripsi yang berjudul Nilai-nilai Akhlak dalam kitab Washāyā Al-Abā’ 

Lil Abnā’ karya Syaikh Muhammad Syakir Al-Iskandari  Sebagai Basis 

Pembelajaran Bahasa Arab (studi deskriptif kualitatif) yang telah 

disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis 

mengambil beberapa simpulan sebagai berikkut: 

1. Nilai-nilai akhlak dalam Kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ terbagi 

dalam 8 konsep: Takwa dan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada 

Rasulullah, kewajiban kepada orangtua dan guru, pergaulan terhadap 

teman, adab menjaga diri  dan menjaga lingkungan, adab menuntu ilmu, 

akhlak terpuji yang meliputi sifat jujur, Iffah, amanah, muhasabah, 

zuhud, tawakkal, ikhlas, dan akhlak tercela yang harus dijauhi seperti 

ghibah, namimah, hiqd, hasad dan berlaku sombong. 

2. Implementasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran bahasa Arab bisa 

dilakukan dengan  keteladanan guru dan pembiasaan kepada peserta 

didik. Guru bisa menggunakan bahasa yang komunikatif serta 

memadukan kisah-kisah tokoh dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk 

itu dibutuhkan pendidik yang kompeten sebagai qudwah atau  
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panutan bagi peseta didik dalam menerapkan nilai-nilai akhlak tersebut. 

3. Keunguulan dari pengajaran kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ karya 

Syaikh Muhammad Syakir akan mencakup kemahiran berbahasa Arab 

seperti istima’,  qiraah, dan kitabah yang akan diperoleh oleh peserta 

didik. Selain itu peserta didik dapat mengetahui arti kosa kata dalam 

kitab tersebut yang diajarkan oleh guru. Didalamnya juga memuat 

beberapa unsur materi pembelajaran bahasa Arab seperti bentuk-bentuk 

mubtada’, khobar, jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah. Kitab Washāyā 

Al-Abā’ Lil Abnā’ juga menggunakan metode penanaman akhlak yang 

bervariasi seperti metode nasihat, metode keteladanan, metode kisah, 

metode dialog dan metode targhib dan tarhib.  

B. Saran 

1. Kepada Pengampu mata pelajaran bahasa Arab 

Guru mata pelajaran bahasa Arab bisa menginternalisasikan niali 

nilai akhlak dalam pembelajaran bahasa Arab dengan mengaitkan materi 

atau bacaan yang mengandung nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

2. Kepada peserta didik 

Setelah mempelajari kitab ini baik siswa maupun santri diharapkan 

memahami memiliki nilai-nilai akhlak yang baik seperti memiliki nilai 

religiusitas, nilai kedisiplinan, peduli sosial, saling tolong menolong dan 

lainya. 



102 
 

 
 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta 

alam penulis panjatkan kepada-Nya. Karena atas izin-Nya lah serta bantuan 

dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini berupa 

skripsi dengan baik. 

Dalam penelitian ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini masih jauh darikata sempurna, hal ini karena keterbatasan diri penulis. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetaui nilai 

nilai akhlak dalam kitab Washāyā Al-Abā’ Lil Abnā’ sebagai basis 

Pembelajaran Bahasa Arab. Namun apabila penelitian ini menemui 

kekeliruan atau kekurangan, pembaca atau mahasiswa lain dapat 

mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik. 
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