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MOTTO 

 

ـدَ اهَ ـــحَ هَ َـل َ ـكَ ل ََانَ ـوَ ــنَ عَ وَ َـلَ ــضَ ف َوَ ََََ#َََََــهَ ــلَ هَ ل  ََـنَ يَ زَ َـنَ لَ ـعَ الَ َنَ ــإ َف ََـنَ ـل َع َت َ  

ـدَ ائ َوَ ف َالَ َرَ ـوَ حَ ب ََىَ ف ََحَ ـب َاسَ وَ َنَ ـلَ عَ الَ َنَ هَ ََََ#ََََََة َاد َيـ َزَ َمَ ـوَ ي ََـلَ اَكَ د َـيَ ـفَ ت َـسَ هَ َــنَ كَ وَ 
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Belajarlah! Sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya # 

Dia perlebihan dan pertanda segala pujian 

Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu # 

Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama Mentri Agama RI dan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Huruf 

 q   =   ق   z   =    ز    a   = ا
 k   =   ك   s   =    س   b   = ب
 l   =   ل   sy   =    ش   t   = ت
  m   =    م   sh   =   ص   ts   = ث
 n  =    ن   dl   =   ض   j   = ج
 w   =    و   th   =    ط   h   = ح
 h   =    ه   zh   =    ظ   kh   = خ
  ‘   =     ء    ‘   =    ع   d   = د
 y   =    ي   gh   =    غ   dz   = ذ
 f   =   ف   r   = ر
 
 
 

B. Vokal Panjang 

Vokal (a) panjang  =    â 

Vokal (i) panjang  =    î 
Vokal (u) panjang  =    û 

 

C. Vokal Diftong 

أ  و    =   aw 

 ay   =   ي أ

 û   =    و أ

 î   =   ي أ
 

 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PENGESAHAN  .................................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................  ii 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ..........................................................................  iii 

HALAMAN MOTTO  ..........................................................................................  iv 

NOTA DINAS PEMBIMBING  ...........................................................................  v 

SURAT PERNYATAAN .....................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................... vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  .................................................  x 

DAFTAR ISI  ........................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL  ................................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR  ...........................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN  ........................................................................................  xvi 

ABSTRAK  ...........................................................................................................  xvii 

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  ...........................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ....................................................................................  4 

C. Tujuan Masalah  ........................................................................................  4  

D. Manfaat Penelitian  ...................................................................................  4 

E. Originalitas Penelitian  ..............................................................................  6 

F. Definisi Operasional .................................................................................  10  

G. Sistematika Pembahasan  ..........................................................................  11 



xii 
 

 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori  .........................................................................................  14 

1. Nilai  ....................................................................................................  14 

2. Pendidikan Agama Islam  ...................................................................  16 

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam  ..............................................................  25 

B. Kerangka Berfikir .....................................................................................  37 

BAB III : METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ...............................................................  38 

B. Data dan Sumber Data  .............................................................................  39 

C. Teknik Pengumpulan Data  .......................................................................  40 

D. Teknik Analisis Data  ................................................................................  41 

E. Pengecekan Keabsahan Data ....................................................................  41 

F. Prosedur Penelitian ...................................................................................  42 

BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN  

A. Paparan Data  ............................................................................................  44 

1. Kitab Nashaihul „Ibad  ........................................................................  44 

2. Biografi Syekh Nawawi al-Bantani  ...................................................  45 

3. Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani  ................................................  50 

4. Karomah dan Karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani  ......................  55 

B. Hasil Penelitian  ........................................................................................  57 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul „Ibad karya 

Syekh Nawawi al-Bantani  ..................................................................  57 

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan materi PAI 

tingkat SMP dan SMA berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 

2013  ....................................................................................................  63 

 

 

 



xiii 
 

 

 

BAB V : PEMBAHASAN  

A. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul „Ibad  .....................  69 

1. Nilai Tauhid/Aqidah ...........................................................................  69 

2. Nilai Syari‟ah  .....................................................................................  71 

3. Nilai Akhlak  .......................................................................................  78 

B. Relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nahaihul „Ibad 

dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan 

Permendikbud No. 68 Tahun 2013  ..........................................................  94 

1. Iman kepada Allah dan relevansinya dengan materi PAI tingkat 

SMP dan SMA/SMK ..........................................................................  96 

2. Keutamaan shalat berjama‟ah dan relevansinya dengan materi PAI 

tingkat SMP dan SMA/SMK ..............................................................  100 

3. Keutamaan menuntut ilmu dan relevansinya dengan materi PAI 

tingkat SMP dan SMA/SMK  .............................................................  103 

4. Anjuran puasa wajib dan relevansinya dengan materi PAI tingkat 

SMP dan SMA/SMK  .........................................................................  105 

5. Anjuran mendekatkan diri pada Ulama‟ (guru) dan relevansinya 

dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK  ..............................  107 

6. Keutamaan santun dan relevansinya dengan materi PAI tingkat 

SMP dan SMA/SMK  .........................................................................  110 

7. Anjuran saling memaafkan dan relevansinya dengan materi PAI 

tingkat SMP dan SMA/SMK  .............................................................  111   

8. Relevansi keutamaan tawadhu‟ dengan materi PAI tingkat SMP dan 

SMA/SMK  .........................................................................................  113 

BAB VI : PENUTUP  

A. Kesimpulan  ..............................................................................................  116 

B. Saran  .........................................................................................................  117 

DAFTAR PUSTAKA  ..........................................................................................  118    

                                                                                                                                                                                                                                                       



 

xiv 

 DAFTAR TABEL  

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian  ..................................................................... 9 

Tabel 4.1 Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul „Ibad  ............ 58 

Tabel 4.2 Nilai Tauhid dalam kitab Nashaihul „Ibad dan relevansi dengan 

materi PAI SMP dan SMA berdasarkan Permendikbud No. 68 

Tahun 2013  ..................................................................................... 64 

Tabel 4.3 Nilai Syari‟ah dalam kitab Nashaihul „Ibad dan relevansi dengan 

materi PAI SMP dan SMA berdasarkan Permendikbud No. 68 

Tahun 2013 ...................................................................................... 65 

Tabel 4.4 Nilai Akhlak dalam kitab Nashaihul „Ibad dan relevansi dengan 

materi PAI SMP dan SMA berdasarkan Permendikbud No. 68 

Tahun 2013 ...................................................................................... 67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR  

 

Gambar 5.1 Hasil Penelitian  ........................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran I  : Biodata Mahasiswa  

Lampiran II : Bukti Konsultasi 

Lampiran III  : Lampiran Kitab Nashaihul „Ibad  

Lampiran IV : Lampiran Permendikbud No. 68 Tahun 2013 tentang Kurikulum SMP/MTs 

Lampiran V  : Lampiran Permendikbud No. 68 Tahun 2013 tentang Kurikulum SMA/MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

ABSTRAK 

 

Fitriyah, Lailatin Nurul. 2016. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kitab 

Nashaihul „Ibad Karya Syekh Nawawi al-Bantani dan relevansinya dengan 

materi PAI berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 

Skripsi: Mujtahid, M.Ag. 

Saat ini pendidikan Islam di Indonesia mengalami ketertinggalan 

dibandingkan dengan pendidikan umum. Pendidikan selalu berkaitan dengan 

nilai-nilai yang dapat mengukur baik buruk seseorang, karena nilai merupakan 

suatu hal yang berharga dan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk masa depan. 

Melalui kitab Nashaihul „Ibad dapat dijadikan sebagai pedoman, karena kitab 

tersebut merupakan salah satu kitab yang berisi tentang nasehat-nasehat kepada 

masyarakat dengan harapan dapat menjadi pribadi berbudi pekerti yang baik. 

Dalam Islam, memprioritaskan setiap muslim agar dapat memahami esensi nilai-

nilai pendidikan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui 

sebuah pendidikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh Nawawi 

al-Bantani. (2) Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

kitab Nashaihul „Ibad dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK 

berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013. 

Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan jenis penelitian library research 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literature melalui sumber 

data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data 

dianalisis dengan cara mereduksi data yang kompleks, memaparkan data dan 

menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani meliputi: a) Nilai 

tauhid terdapat nilai ketaatan dan beriman kepada Allah Swt. b) Nilai syari‟ah 

meliputi keutamaan menuntut ilmu, keutamaan shalat berjama‟ah, dan perintah 

untuk puasa serta membaca al-Qur‟an. c) Nilai akhlak diantaranya adalah anjuran 

untuk saling tolong-menolong, mendekatkan diri kepada para Ulama‟, tawadhu‟, 

zuhud, berperilaku lemah-lembut, taqwa, keutamaan diam, larangan dalam 

meremehkan siapapun, keutamaan sabar, syukur, santun, serta nasihat untuk 

saling memaafkan. (2) Relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab 

Nashaihul „Ibad dengan materi Pendidikan Agama Islam tingkat SMP a) Beriman 

kepada Allah Swt., b) Keutamaan shalat berjama‟ah, c) Keutamaan mencari ilmu, 

d) Melaksanakan shalat sunnah, e) Melaksanakan puasa wajib, f) Mendekatkan 

diri pada Ulama‟ dan guru, g) Keutamaan santun, h) Saling memaafkan, i) 

Bersikap tawadhu‟ dan relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam tingkat SMA 

meliputi: a) Beriman kepada Allah Swt., b) Mendekatkan diri pada Ulama‟ dan 

guru, dan c) Menumbuhkan sikap semangat dalam menuntut ilmu.  

Kata Kunci: Nilai Pendidikan Islam, Kitab Nashaihul ‘Ibad 



 
 

 

ABSTRACT 

Fitriyah, Lailatin Nurul. 2016. The values of Islamic Education in Nashaihul „Ibad 

book‟s creat by Syekh Nawawi al-Bantani and the relevance of the material 

Islamic Education based on the Permendikbud No. 68 year 2013. Skripsi, 

Islamic Education Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, 

Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang. Advisor: 

Mujtahid, M.Ag.  

Currently the Islamic education in Indonesia are lagging compared with the 

general education. Education always concerned with the values that can measure a 

good person and bad behavior, because the value is something that valuable and 

can be used as guidance for the future. Through the book of Nashaihul 'Ibad can 

be used as guidance, because this book is one of book that contains advice to the 

societies with hope to become a good personal virtuous character. In Islam, every 

Muslim prioritize to understand the essence the values of Islamic education to be 

applied in our daily lives through an education. 

The purpose of this research is:(1) To describe the values of Islamic 

education  that contained in Nashaihul 'Ibad book by Syekh Nawawi al-Bantani. 

(2) To know relevance the values of Islamic education  that contained inNashaihul 

'Ibad book on material PAI junior high and high school / vocational school based 

Permendikbud No. 68 Year 2013. 

To achieve that purpose, use the type of library research study carried 

outin a way: collect some literatures through the primary data source and 

secondary data relating to the object of research. The datawas analyzed by 

reducing the complex data, presented data and draw a conclusion. 

The results showed that, (1) The values of Islamic education  inNashaihul 

'Ibad includes: a) The value of monotheism there is value observance and faith in 

Allah.b) The primacy of shari‟a includes studying, the primacy of pray together, 

zuhud, and orders to fasting and reading the Qur‟an. c) The moral values of which 

is a suggestion to help each other, get closer to the Ulama',tawadhu', behaved 

graceful,taqwa, the virtue of silence, the prohibition in underestimating anyone, 

the virtue of patience, gratitude, manners, and counsel to forgive each other.And 

(1) the relevance of values Islamic education  that contained inNashaihul 'Ibad 

book on material of PAI junior high school, there are a) The more recognize to 

Allah, b) The pleasure of pray together, c) The virtue to studying, d) The pleasure 

of sunnah prayer, e) The pleasure of fasting obligatory, f) Be closer than parent or 

teachers, g), The primacy of polite, h) To forgive each other, and i) Being 

tawadhu‟. 2 The relevance of Islamic education values of PAI, are a) More 

recognize of Allah, b) Be closer than parents and some teachers, and c) To shining 

up the soul attitude for demand of knowledge.  

Keywords: The values of Islamic Education, Nashaihul ‘Ibad book 



 

 
 

 ملخص
وصلت للمادة  على الشيخ نواوي البنتاين "نصائح العباد"الفطرية، ليلة نور. قيمة الًتبية اإلسالمية يف كتاب 

. مقال، الشعبة الًتبية الدينية عام ۱۰۲٨و  ٨٦الًتبية الدينية اإلسالمية ابإلستناد فرمندكبد رقم 
اإلسالمية، كلية علوم الًتبية و التعليم، جامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراىيم ماالنق. مقال 

 ادلؤدب: جمتهد، ادلاجستري. 
الوقت الًتبية اإلسالمية يف اندونيسيا متخلفة ابدلقارنة مع التعليم العام. لقد كان الًتبية قياس  ذات

جيدة او سيئة ألن القيمة ىي شيئ مثينة وميكن استخدامها على دليل عن القيم اليت ميكن سلوك الشخص 
تاب ىو أحد الكتب من خالل ىذا الكتاب "نصائح العباد" أن تستخدم دليل ألن ذلك الكللمستقبل. 

الىت حتتوي على ادلشورة اجلمهور على أمل أن جيعل شخصية جيدة. يف اإلسالم, كل مسلم األولوية من أجل 
 فهم جوىر القيم الًتبية اإلسالمية. 

أىداف من ىذه الدراسة ىو)أ( لوصف القيم الًتبية اإلسالمية يف الكتاب "نصائح العباد" على و 
( لتحديد أمهية القيم الًتبية اإلسالمية يف الكتاب " نصائح العباد" على مواد الشيخ نواوي البنتاىن )ب

 عام.ٖٕٔٓو  ٨٦الًتبية اإلسالمية ىف ادلدارس اإلعدادية والثانوية مهنية فرمنديكبود رقم 
مجع بعض  ، استخدام نوع من دراسة حبثية أجريت مكتبة ابدلناسبةادلذكور ىدافلتحقيق األ

الكتاابت من خالل مصادر البياانت األولية والبياانت الثانوية فيما يتعلق مبوضوع البحث. وقد مت حتليل 
 البياانت عن طريق احلد من البياانت ادلعقدة، قدم البياانت واستخالص النتائج. 

أ( قيمة التوحيد الًتبوية يف اإلسالم يف الكتاب "نصائح العباد" ىي :  ة( القيمٔ)أن  بحثال نتيجة
و لطلب العلم، لصالة اجلماعة،  احتوى على فضيلةىناك قيمة طاعة و اإلميان ابهلل. ب( قيمة االشريعة 

والقيمة األخالق ىناك اقًتاح دلساعدة بعضهم بعض، واحلصول على أوامر الصوم و قراءة القرآن. ج( 
تقوى، وفضيلة الصمت، وحظر يف التقليل من أقرب إىل العلماء و التواضع و الزىد و السلوك اللطيف ، وال

الًتبية  ةالقيم وصلة( ٕأي شخص، فضيلة الصرب، واالمتنان، واألدب، ويقدم ليغفر بعضهم بعض.)
هلل، ب( ف لإلميان اب: أ( االعًتاعلى حتتوى الثانويةادلدرسة   العالمةاإلسالمية ىف كتاب "نصائح العباد" على 

لتفعل لسنة الصيام، آ(  لتفعل لفرض  طلب العلم وممارسة العلوم، د( مجال لصالة اجلماعة، ج( فرحة
مث  الصوم، ف( لتقرب العلماء و ادلعلم، ك( ألولية أخالق محيدة، ه( ليساحموا بعضهم بعض، إ( لتواضع.  

تقرب اىل ب( و ل على: أ( اإلعًتاف لإلميان ابهلل، عالية حتتوىها القيمة الًتبية اإلسالمية ىف ادلدرسة الوصيلت
 لزراعة ادلوقف لطلب العلم ابلّنشاط. العلماء وادلعلم، )ج( 

 دقيمة الًتبية اإلسالمية، كتاب نصائح العباكلمات البحث: 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah   

Di zaman yang serba modern ini, degradasi moral pada pemuda atau 

kalangan remaja sangat memprihatinkan. Para pemuda saat ini merupakan 

harapan bangsa, di pundak merekalah masa depan bangsa Indonesia 

dipertaruhkan. Jika pemudanya hancur, maka hancurlah bangsa ini. Saat ini, 

banyak anak yang lupa terhadap apa yang harus dilakukan sebagai penerus 

bangsa, dimana kewajiban seorang murid untuk belajar, patuh terhadap guru 

terlebih lagi terhadap kedua orang tua, kurang diperhatikan. Akan tetapi, 

pemuda di zaman sekarang ini, lebih mendahulukan berhura-hura daripada 

menjalankan kewajiban tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi 

setelah apa yang mereka lakukan. Padahal hal tersebut, selain merugikan diri 

mereka sendiri juga dapat merugikan bangsa.  

Saat ini, manusia modern terlahir sebagai manusia yang cerdas otaknya, 

akan tetapi kosong jiwanya.
2
 Banyak manusia yang menguasai iptek, akan 

tetapi lupa kepada Allah yang telah memberikan karunia itu, banyak manusia 

yang tidak menghiraukan (cuek) terhadap syari‟at Islam, Al-Qur‟an dan As-

Sunnah seakan-akan hanya dijadikan koleksi, dan hawa nafsu menjadi 

sesuatu yang diberi angin segar dan berkembang pesat serta akhlak yang 

buruk telah menjadi pemandangan umum sehari-hari.  

                                                           
2
 Surono Abdussalam, Arah dan Asas Pendidikan Islam, (Bekasi: Sukses Publishing, 2011) hlm. 

23 
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Dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi ilmu. Begitu tingginya 

orang yang memiliki ilmu, hingga Allah berfirman dalam QS. Al-Mujadalah: 

11.  

                        

                     

                 
Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadalah: 

11)
3
 

 

Mayoritas pemuda modern bangga akan ilmu yang mereka miliki, yang 

mana tidak disadari bahwa dalam ilmu tersebut merupakan faktor terbesar 

yang dapat membawa mereka tetap berpegang teguh kepada kebathilan 

karena tidak disertai dengan agama yang benar. Banyak orang yang tersadar 

untuk menengok ke-arah pendidikan, terutama pada pendidikan agama yang 

diyakini sebagai salah satu pendidikan yang paling bertanggung jawab 

terhadap pembentukan moral bangsa, sehingga setiap kali terdapat persoalan 

yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka pendidikanlah yang pertama 

kali disalahkan. Sebab pendidikan merupakan salah satu investasi sumber 

daya manusia yang diharapkan untuk dapat mengubah kehidupan suatu 

bangsa kearah yang lebih baik.  

                                                           
3
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah (Jakarta: Syaamil Qur‟an, 2012), hlm. 543 
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Begitu pula dengan pendidikan Islam saat ini yang mengalami 

ketertinggalan dibandingkan dengan pendidikan umum. Pendidikan Islam 

terkesan sebagai pendidikan yang menempati kelas kedua. Sebelum Indonesia 

merdeka, pendidikan berpusat di Pondok Pesantren dengan sistem salafy, dan 

corak baru pada proses pendidikan adalah dari perguruan yang didirikan oleh 

pemerintah. Corak pendidikan salafy sebaiknya menjadi cermin untuk 

pendidikan masa yang akan datang sebagai solusi untuk menghadapi 

globalisasi perkembangan zaman yang sangat jauh dengan zaman dahulu. 

Dalam hal ini, masyarakat Indonesia dirasa semakin jauh dari nilai 

pendidikan yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits. Padahal, konsep 

pendidikan yang berkembang saat ini adalah hasil galian dari pemikiran para 

intelektual muslim yang mana akan dibutuhkan untuk mampu 

membangkitkan kembali kejayaan umat Islam.  

Oleh sebab itu, peneliti berusaha dan ingin lebih jauh menelaah nilai-

nilai pendidikan Islam yang ditorehkan oleh seorang Ulama‟ besar di 

Indonesia yaitu Syekh Nawawi al-Bantani pada salah satu kitab yang 

fendomental di kalangan pesantren yaitu kitab Nashoihul „Ibad. Secara umum 

kitab Nashaihul „Ibad ini merupakan salah satu kitab yang berisi tentang 

nasehat-nasehat bagi kita dengan harapan menjadi pribadi yang memiliki 

perilaku yang baik. Adapun dari nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab 

Nashaihul „Ibad, peneliti akan merelevansikan dengan materi PAI pada 

tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013. 
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Dari latar belakang tersebut, mengantarkan peneliti untuk mengambil 

judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh 

Nawawi al-Bantani dan Relevansinya dengan Materi PAI tingkat SMP dan 

SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013.”   

B. Rumusan Masalah  

1. Apa sajakah nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul „Ibad 

karya Syekh Nawawi al-Bantani?  

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul 

„Ibad dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan 

Permendikbud No. 68 Tahun 2013?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul 

„Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani.  

2. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab 

Nashaihul „Ibad dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK 

berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan:  

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

yang berupa pengetahuan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani serta dapat 

bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Islam.
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2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh 

Nawawi al-Bantani yang mana dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

aktifitas sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun 

di akherat dengan memahami nilai-nilai pendidikan yang dipaparkan 

dalam Kitab. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan  

Sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia 

pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia 

terutama pendidikan Islam sebagai solusi terhadap permasalahan 

pendidikan yang ada.  

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam ilmu 

pengetahuan terutama ilmu pendidikan Islam, sehingga dapat 

memperkaya dan menambah wawasan dibidang ke-islaman, dan 

menambah khazanah betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan 

sehari-hari yang terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad. 
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E. Originalitas Penelitian  

Terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan kajian pada beberapa 

skripsi terdahulu, diantaranya adalah:  

1. Skripsi Setyo Pambudi, (2015, Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad karya Imam Nawawi al-Bantani, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Surakarta). Latar 

belakang dalam skripsi tersebut, menjelaskan tentang pendidikan akhlak 

murid terhadap guru dengan mengidentifikasi beberapa masalah, 

diantaranya adalah: Pendidikan akhlak mulai di abaikan ditengah 

masyarakat kita. Banyaknya perilaku moral yang dilakukan oleh dimensi 

masyarakat, dan banyaknya referensi tentang moral yang bagus tapi 

kurang mendapat perhatian. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah 

untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak pada murid terhadap guru 

pada kitab Nashaihul „Ibad karya Imam Nawawi. Penelitian tersebut 

menggunakan metode dokumentasi. Dan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa konsep pendidikan akhlak terhadap guru dalam kitab Nashoihul 

„Ibad ditinjau dari tiga aspek, yaitu: aspek pertama, ruang lingkup 

pendidikan akhlak terhadap guru. Kedua, metode yang digunakan adalah 

keteladanan, nasehat ibrah, targhib wa tarhib. Ketiga, tujuan pendidikan 

akhlak pada guru adalah mengenal Allah SWT., menghasilkan perilaku 

yang terpuji, menunjukkan kebaikan dunia akherat, bersikap simpatik 

dengan orang lain.  
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2. Khoridatul Islamiyah, (2014, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Al-

Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 30-39, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang). Latar belakang penelitian ini disebutkan bahwa Al-Qur‟an 

sebagai petunjuk sudah jelas menganduk banyak isyarat pendidikan bagi 

manusia baik dalam berhubungan kepada Allah, sesama manusia maupun 

dengan alam semesta. Salah satu ayat al-Qur‟an yang menerangkan 

tentang pendidikan Islam terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 30-39, 

yang didalam kandungan ayat tersebut dapat memberikan pesan-pesan 

Pendidikan bagi seluruh umat khususnya bagi peserta didik. Tujuan 

penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terdapat dalam Al-Qur‟an Surah al-Baqarah, serta implikasi 

dalam sehari-hari  sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

kehidupan sehari-hari. Adapun hasil nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

Surah Al-Baqarah ditemukan 9 nilai Pendidikan yang sangat menonjol 

diantaranya yaitu nilai pendidikan keimanan, syariat dan niai akhlak.  

Skripsi Ilham Muzakki, (2015, Analisis Nilai-nilai Pendidikan 

Akhlak dalam Kitab An-Nashaih ad Diniyah wal Washaya al-Imaniyyah 

karya Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, Fakultas Ilmu Tarbiya dan 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang). Latar belakang dari penelitian ini adalah dengan melihat 

maraknya kasus kriminalitas dan kekerasan yang melanda bangsa ini 

sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat telah mengabaikan nilai-nilai
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3. sosial. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan 

pendekatan yang digunakan dalam kitab An-Nashoih ad-Diniyyah wal 

Washaya al-Imaniyyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dan 

keunggulan kitab serta nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung 

dalam kitab An-Nashoih ad-Diniyyah wal Washaya al-Imaniyyah karya 

Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Hasil penelitian tersebut 

disimpulkan oleh peneliti bahwa pendekatan yang dilakukan oleh 

Mushannif Kitab An-Nashoih ad-Diniyyah wal Washaya al-Imaniyyah 

karya Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad adalah pendekatan tasawuf, 

yakni tasawuf akhlaki dan tasawuf fiqhi. Keunggulan kitab tersebut yang 

berkaitan dengan akhlak terhadap sesama manusia, meliputi: tidak suka 

membuka aib orang lain, tidak berpecah belah dan berselisih paham, 

kasing sayang terhadap kaum muslimin, membiasakan diri shalat 

berjamaah, gemar bersedekah, tidak meminta-minta, berlemah lembut 

dalam menyeru kebaikan, berbakti kepada orang tua, kerabat dan 

menyambung silaturrahmi.  
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Tabel 1.1 : Originalitas Penelitian  

 

No. Judul  Persamaan Perbedaan 
Originalitas 

Penelitian 

1. 

Konsep 

Pendidikan 

Akhlak dalam 

kitab Nashoihul 

„Ibad karya 

Imam Nawawi 

al-Bantani 

- Menganalisis kitab 

Nashoihul „Ibad  

- Jenis penelitian 

yang digunakan 

Library Research 

- Metode yang 

digunakan metode 

dokumentasi 

Fokus penelitian 

mengenai konsep 

pendidikan akhlak   

Penelitian ini 

membahas 

tentang nilai-

nilai pendidikan 

Islam dalam 

kitab Nashoihul 

„Ibad  karya 

Syaikh Nawawi 

al-Bantani. 

Dengan fokus 

penelitian 

sebagai berikut: 

1. Deskripsi 

nilai-nilai 

pendidikan 

Islam dalam 

kitab Nashoihul 

„Ibad karya 

Syaikh Nawawi 

al-Bantani 

2. Relevansi 

nilai-nilai 

Pendidikan 

Islam dalam 

kitab Nashoihul 

„Ibad dengan 

materi PAI 

tingkat 

SMP/SMA 

berdasarkan 

Permendikbud 

No. 68 Tahun 

2013. 

2. 

Nilai-nilai 

Pendidikan 

Islam dalam Al-

Qur‟an Surah 

Al-Baqarah 

ayat 30-39 

- Menganalisis nilai-

nilai Pendidikan 

Islam 

- Metode yang 

digunakan Library 

Research 

Penelitian tersebut 

menganalisis 

nilai-nilai 

Pendidikan Islam 

berdasarkan Al-

Qur‟an Surah Al-

Baqarah ayat 30-

39 

3. 

Analisis Nilai-

nilai 

Pendidikan 

Akhlak dalam 

Kitab An-

Nashaih ad 

Diniyah wal 

Washaya al-

Imaniyyah 

karya Al-Habib 

Abdullah bin 

Alwi al-Haddad 

- Menganalisis nilai-

nilai Penidikan  

- Metode yang 

digunakan Library 

Research 

Penelitian tersebut 

menganalisis 

nilai-nilai 

Pendidikan 

Akhlak yang 

terdapat dalam 

Kitab An-Nashaih 

ad Diniyah wal 

Washaya al-

Imaniyyah karya 

Al-Habib 

Abdullah bin Alwi 

al-Haddad 
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F. Definisi Operasional  

1. Nilai  

Nilai menurut bahasa adalah berasal dari bahasa latin yaitu Vale‟re 

yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku sehingga nilai 

diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan benar 

menurut keyakinan seseorang atau suatu kelompok.
4
  

Adapun yang dimaksud dengan nilai dalam tulisan skripsi ini 

adalah sesuatu yang digunakan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan 

sehari-hari dengan tujuan bermanfaat baik di dunia maupun bekal untuk 

akhirat kelak.  

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, 

serta mengajak manusia lebih maji dengan berlandaskan nilai-nilai yang 

yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang 

lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun 

perbuatan.                                                              

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu proses pengembangan 

kepribadian peserta didik dengan mengasah dan menanamkan nilai-nilai 

kehidupan sehingga membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah 

berlandaskan Al-Qur‟an dan As-Sunnah meliputi aspek nilai akidah, nilai 

syari‟ah/ibadah, dan nilai akhlak. 

                                                           
4
 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 2012), 

hlm. 56. 
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4. Kitab Nashaihul „Ibad  

Kitab Nashaihul „Ibad merupakan karya Syekh Nawawi al-Bantani 

yang ditujukan untuk seorang hamba sebagai pedoman dan rujukan 

berperilaku sesuai tuntunan islami yang dapat membawa ke arah kebaikan 

dan menjadikan seseorang berbudi pekerti santun dan berjiwa lembut. 

Kandungan yang terdapat dalam kitab tersebut begitu tinggi, sehingga bila 

difahami kandungan pendidikan dalam kitab tersebut dapat diterapkan 

dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadikan 

hati bersih dan budi pekerti yang santun.  

5. Syekh Nawawi al-Bantani  

Syekh Nawawi al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul 

Mu‟ti Muhammad Nawawi bin „Umar bin „Arabi bin „Ali At-Tanari Al-

Bantani Al-Jawi. Beliau dilahirkan di desa Tanara, Serang, Banten, Jawa 

Barat, pada tahun 1230 H bertepatan dengan 1813 M. Syekh Nawawi 

dikenal sebagai sosok yang dermawan, bertakwa, zuhud, rendah hati, 

lembut hatinya, dan pecinta fakir miskin. Beliau wafat pada tahun 1314 H 

pada usia 84 tahun. Bertepatan tahun 1897 M di Makkatul Mukarromah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam 

memahami pembahasan yang dikaji, untuk itu perlu adanya sistem 

pembahasan yang terdiri dari enam bab dan setiap bab terdiri dari beberapa 

bahasan sebagai berikut:  
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Bab Pertama, merupakan bab Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan 

tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Originalitas Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.  

Bab ke-dua, merupakan bab Kajian Pustaka, yang didalamnya terdiri dari 

landasan teori mengenai pengertian nilai, macam-macam nilai, pengertian 

Pendidikan Agama Islam, dasar Pendidikan Agama Islam, Tujuan Pendidikan 

Agama Islam, pengertian nilai-nilai Pendidikan Agama Islam, dan Kerangka 

berfikir.  

Bab ke-tiga, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari 

pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan prosedur penelitian.   

Bab ke-empat, merupakan bab yang memaparkan data dan temuan penelitian 

yang berupa Tinjauan Umum Kitab Nashaihul „Ibad, Biografi Syekh Nawawi al-

Bantani, Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, Karomah dan Karya-karya Syekh 

Nawawi al-Bantani, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul „Ibad, 

dan Relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dengan materi Pendidikan Agama 

Islam tingkat SMP dan SMA/SMK No. 68 Tahun 2013.   

Bab ke-lima, merupakan bab pembahasan hasil penelitian yang mejawab 

rumusah masalah dengan memaparkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam Kitab 

Nashaihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani, dan relevansi nilai- 
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nilai pendidikan Islam dengan materi Pendidikan Agama Islam tingkat SMP dan 

SMA/SMK No. 68 Tahun 2013. 

Bab ke-enam, merupakan bab terakhir, didalamnya peneliti menarik 

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam sub bab kesimpulan yang 

kemudian dilanjut dengan pemberian saran.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Nilai  

a. Pengertian Nilai  

Nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik 

sebuah kenyataan yang lain. Dalam kehidupan di dunia ini tidaklah 

lepas dari sebuah nilai. Nilai dalam bahasa Inggris adalah “value”, 

sedangkan dalam bahasa Indonesia nilai mempunyai beberapa 

pengertian yaitu “harga” (dalam taksiran harga), harga sesuatu (uang 

misalnya), jika diukur dan dapat ditukar dengan yang lain.  

Nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik 

sebuah kenyataan yang lain. Menurut Webster (1984) “A value, says is 

a participle, standart quality regarde as worth or desirable” yang 

mana nilai adalah prinsip, standar, atau kualitas yang dipandang 

bermanfaat atau sangat diperlukan. Nilai adalah suatu keyakinan atau 

kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok 

orang untuk memilih tindakannya, atau menilai sesuatu yang 

bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya.
5
 

 

 

                                                           
5
 Muhaimin, Pendidikan Islam: Mengurangi Benang Kusut Dunia Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), hlm. 148. 
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Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku dan 

tindakan seseorang itu dapat ditentukan oleh nilai-nilai yang tertanam 

dalam diri masing-masing. Nilai-nilai itulah yang mendorong dirinya 

untuk melakukan suatu tindakan.  

b. Macam-macam Nilai  

Agar pengertian nilai semakin jelas, maka penulis akan 

memaparkan tentang macam-macam nilai, karena dalam penerapan 

pendidikan perlu adanya etika yang dikembangkan atas nilai-nilai 

dasar Ilahiyah. Ada beberapa macam nilai, hasil deduksi dari Al-

Qur‟an yang dapat dikembangkan dalam penerapan pendidikan Islam, 

antara lain:  

1) Nilai ibadah, yaitu ilmu pendidikan Islam hendaknya 

dikembangkan, pengembangan serta penerapannya merupakan 

ibadah, hal ini dapat diterapkan dengan cara berbuat baik kepada 

semua pihak pada setiap generasi.  

2) Nilai masa depan, yaitu ilmu pendidikan Islam hendaknya 

ditujukan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik, 

karena mendidik berarti menyiapkan generasi yang akan hidup 

dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang jauh 

berbeda dengan periode sebelumnya.  

3) Nilai kerahmatan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya 

ditunjukkan bagi kepentingan dan kemashlahatan umat manusia 

dan alam semesta.  
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4) Nilai amanah, yakni ilmu pendidikan Islam adalah amanah Allah 

bagi pemangkunya, sehingga pengembangan dan penerapannya 

dilakukan dengan niat, cara dan tujuan sebagaimana yang 

dikehendaki-Nya.   

5) Nilai dakwah, yakni pengembangan dan penerapan ilmu 

pendidikan Islam merupakan wujud dialog dakwah 

menyampaikan kebenaran Islam.  

6) Nilai tabsyir, yakni pemangku ilmu pendidikan Islam senantiasa 

memberikan harapan baik kepada umat manusia tentang masa 

depan mereka, termasuk menjaga keseimbangan atau kelestarian 

alam.
6
 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Istilah pendidikan sering kali tumpang tindih dengan istilah 

pengajaran. Marimba menyatakan bahwa pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan ruhani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.
7
 Dalam hal ini, pendidikan berarti usaha 

sadar untuk melalukan suatu proses pengubahan sikap dan tingkah 

laku seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) melalui upaya 

pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik.  

                                                           
6
 Ibid, hlm. 35-36. 

7
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung:PT. Rosdakarya, 2013), hlm. 34. 
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Menurut Dr. Muhammad SA Ibrahimy yang dikutip oleh 

Bukhori Umar dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengemukakan 

pengertian pendidikan sebagai berikut: 

Islamic education in true sense of the tern, is a system of 

education which enables a man to lead his life according to the 

islamic ideology, so that he may easily mould his life in 

accordance with tenetn of Islam.  

 

Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu 

sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, 

sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai 

dengan ajaran Islam.
8
  

 

Pengertian tersebut mengacu pada perkembangan kehidupan 

manusia masa depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang 

diamanahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia mampu 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan 

perkembangan iptek.  

Jadi, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang 

dirancang untuk mengembangkan potensi atau fitrah manusia dalam 

segala aspeknya menuju ke arah yang lebih baik dengan ajaran agama 

Islam.  

b. Dasar Pendidikan Agama Islam  

Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar ajaran Islam itu 

sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah. Kemudian dasar dikembangkan dalam pemahaman para 

ulama‟ dan lain sebagainya. Menurut Bukhari Umar mengutip

                                                           
8
 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27. 
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pendapat Hasan Langgulung menyatakan bahwa sumber 

pendidikan Islam terdiri atas enam macam, yaitu Al-Qur‟an, As-

Sunnah, kata-kata sahabat (madzhab shahabi), kemaslahatan umat 

(maslahah mursalah), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat („urf), 

dan hasil pemikiran para ahli Islam.
9
  

1) Al-Qur‟an  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Al-Qur‟an sebagai dasar 

pendidikan Islam artinya sebagai titik tolak keberangkatan sistem 

pendidikan Islam. Sebagaimana ayat Al-Qur‟an QS. Al-„Alaq 

ayat 1-5 berikut:  

                          

                        

    

Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha Pemurah. (4) Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. (5) Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. (Q.S. Al-„Alaq: 1-5)
10

  

 

Ayat di atas adalah ayat-ayat Al-Qur‟an yang pertama 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. ketika beliau sedang 

berkhalwat di Gua Hira‟. Perintah membaca ditujukan kepada 

Muhammad yang buta huruf. Bagaimana Nabi Muhammad SAW. 

menjawab perintah membaca tersebut dari Malaikat Jibril dengan

                                                           
9
 Ibid, hlm. 32. 

10
 Kementrian Agama RI, Op.Cit., hlm. 597 
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“Maa ana biqoriin”, aku tidak bisa membaca. Jawaban dari 

Nabi Muhammad SAW. bukan hanya perintah untuk Nabi 

Muhammad SAW., melainkan perintah untuk semua umat 

manusia. Yang harus dibaca pun bukan hanya huruf-huruf yang 

terangkai dan tertulis dalam berbagai kitab dan buku. Semua 

tanda kebesaran Allah melalui cipaan-Nya adalah ayat-ayat 

kauniyah yang harus dibaca, diteliti, diamati sedalam-dalamnya 

agar manusia memahami maksud Allah menciptakan alam ini dan 

pandai bersyukur.
11

 Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa Pendidikan Islam bersumber dari Al-Qur‟an.  

2) As-Sunnah  

Dasar pendidikan Islam kedua adalah As-Sunnah, yang 

merupakan barometer keberhasilan Allah menghadirkan manusia 

teladan yang sempurna. Nabi Muhammad SAW. adalah sistem 

pendidikan yang bertujuan membentuk anak didik yang amanah, 

fathanah, dan tabligh, artinya semua ilmu yang dimiliki wajib 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan dan 

didakwahkan kepada semua masyarakat, serta menjaga nama baik 

Islam sebagai agama yang kebenarannya universal. 

3) Ijma‟ Sahabat 

Sahabat adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi 

Muhammad SAW. dalam keadaan beriman dan mati dalam

                                                           
11

 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 149. 
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keadaan beriman juga. Ijma‟ sahabat menjadi dasar 

pendidikan Islam, sebagaimana dalam sejarah digambarkan 

bahwa para sahabat bergotong royong membangun masjid 

Nabawi sebagai pusat pendidikan Islam, membangun masjelis 

ta‟lim, membangun madrasah dan menyebarkan ilmu yang 

diterima dari Rasulullah SAW.
12

 

4) Maslahah Mursalah  

Maslahah mursalah merupakan penetapan undang-undang, 

peraturan, dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang 

sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan 

mempertimbangkan kemashlahatan hidup bersama. Maslahah 

mursalah dapat diterapkan jika ia benar-benar dapat menarik 

mashlahah dan menolak mudharat melalui penyelidikan terlebih 

dahulu.  

5) „Urf  

„Urf (adat atau tradisi) adalah kebiasaan masyarakat baik 

berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara 

kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga 

jiwa merasa tenang dalammelakukannya karena sejalan dengan 

akal dan diterima dengan tabiat. Tradisi atau adat ini dapat 

dijadikan dasar dalam pelaksanaan pendidikan jika memenuhi

                                                           
12

 Ibid, hlm. 176. 
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syarat artinya tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan As-

Sunnah.  

6) Ijtihad  

Dasar pendidikan Islam yang terakhir adalah ijtihad atau 

pendapat Ulama‟, yang menurut sejarah tidak sedikit dari para 

ulama yang mendidirkan sekolah dan membangun lembaga 

pendidikan. Muhammad Abduh adalah satu tokoh politik dan 

pendidik yang menyarankan agar umat Islam keluar dari belenggu 

taklid, fanatisme buta, dan kebodohan, dengan memperbanyak 

mencari ilmu, mengembangkan dunia pendidikan, dan 

berijtihad.
13

  

Dengan demikian, ijtihad yang dijadikan dasar pendidikan 

Islam adalah ijtihad yang berpijak pada Al-Qur‟an dan As-

Sunnah, bukan ijtihad yang liberal tanpa pertimbangan nilai. 

Dalam pendidikan Islam tidak dikenal netralitas etik atau bebas 

nilai. Pendidikan Islam dikembangkan sebagai sistem karena 

mengajarkan cara berpikir dengan rasio dan hati, mengajarkan 

keterampilan jasmani dan memperhalus budi pekerti dengan 

tuntutan ajaran Islam.  

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan merupakan sasaran, arah, yang hendak dituju, dicapai dan 

sekaligus menjadi pedoman yang memberi arah bagi segala aktivitas dan 

kegiatan pendidikan yang sudah dilakukan. Dengan kata lain,

                                                           
13

 Ibid, hlm. 176. 
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tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan serta 

mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.  

Para pakar pendidikan merumuskan beberapa pengertian 

mengenai tujuan pendidikan Islam, seperti Al-Attas yang menghendaki 

tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik. Sedangkan 

Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

terbentuknya orang yang berkepribadian muslim. Al-Abrasyi 

berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia yang 

berakhlak mulia. Begitu pula Munir Mursyi menyatakan bahwa tujuan 

akhir pendidikan Islam adalah manusia sempurna. Sementara Abdul 

Fattah Jalal menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah.
14

 

Pada dasarnya perumusan tujuan tersebut merujuk pada tujuan 

agama Islam yang menghendaki manusia agar terdidik supaya mampu 

merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana Allah ber-Firman dalam 

Q.S. al-Dzariyat: 56.  

                       
Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Al-Dzariyat: 56)
15

 

 

                                                           
14

 Ahmad Tafsir, Op.Cit. hlm. 64. 
15

 Kementerian Agama RI, Op.Cit., hlm. 523. 
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Menurut pendapat Ahmad Tafsir merujuk pada pendapat 

Muhammad Qutb menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam lebih 

penting daripada sarana pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan sarana 

pendidikan pasti akan berubah dari masa ke masa, dari generasi ke 

generasi, bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi tujuan 

pendidikan tidak akan berubah, dari masa ke masa dengan 

berkembangnya zaman yang semakin maju. 

Menurut Abd Ar-Rahman Shaleh Abd Allah, yang dikutip 

Bukhari Umar, menyatakan bahwa tujuan pendidikan dapat 

diklasifikasikan menjadi empat dimensi, sebagaimana berikut:
16

  

1) Tujuan Pendidikan jasmani (al-ahdaf al-jismiyyah)  

Tujuan pendidikan jasmani disini dengan mempersiapkan diri 

manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui 

keterampilan-keterampilan fisik. Ia berpijak pada pendapat dari 

Imam Nawawi yang menafsirkan “al-qawy” sebagai kekuatan 

iman yang ditopang oleh kekuasaan fisik.  

2) Tujuan Pendidikan ruhani (al-ahdaf ar-ruhaniyyah)  

Meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah 

SWT. semata dan melaksanakan moralitas islami yang dicontohkan 

oleh Nabi Muhammad SAW. berdasarkan cita-cita ideal. Indikasi 

pendidikan ruhani adalah tidak bermuka dua, yaitu berupaya 

memurnikan dan menyucikan diri manusia secara individual dari  

                                                           
16

 Bukhari Umar, Op.Cit., hlm. 59-60. 
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sikap negatif, hal inilah yang disebut dengan tazkiyyah 

(purification) dan hikmah (wisdom).  

3) Tujuan Pendidikan akal (al-ahdaf al-„aqliyyah)  

Pengarahan inteligensi untuk menemukan kebenaran Allah 

dan sebab-sebabnya dengan telaah tanda-tanda kekuasaan Allah 

dan menemukan pesan-pesan dalam ayat-ayat-Nya yang 

beimplikasi pada peningkatan iman kepada Sang Pencipta. Tahapan 

akal ini adalah pencapaian kebenaran ilmiah („ilm al-yaqin), 

pencapaian kebenaran empiris („ain al-yaqin), dan pencapaian 

kebenaran meta empiris atau mungkin lebih tepatnya sebagai 

kebenaran filosofis (haqq al-yaqin).  

4) Tujuan Pendidikan sosial (al-ahdaf al-ijtima‟iyyah) 

Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian 

yang utuh, yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Identitas 

individu disini tercermin sebagai “an-nas” yang hidup pada 

masyarakat yang plural (majemuk).  

Adapun menurut Imam Al-Ghazali, yang dikutip oleh 

Bukhari Umar, tujuan umum pendidikan Islam tercermin dalam 

dua segi, yaitu insan purna yang bertujuan mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. dan insan purna yang bertujuan mendapatkan 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia 

akhirat dalam pandangan Al-Ghazali adalah menempatkan 

kebahagiaan dalam proporsi yang sebenarnya. Kebahagiaan yang 
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lebih memiliki nilai universal, abadi, dan lebih hakiki itulah yang 

diprioritaskan.  

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan diatas 

mengenai tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai 

keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia (peserta didik) 

secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan 

jiwa, akal pikiran (intelektual), diri manusia yang rasional, 

perasaan dan indra. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya 

mencakup pengembangan aspek fitrah peserta didik, aspek 

spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik 

secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek 

tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Adapun 

tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan 

ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, 

komunitas, maupun seluruh umat manusia. 

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam  

Pendidikan Islam bisa dikatakan sebagai proses pengubahan sikap 

dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran pelatihan, proses perbuatan, cara mendidik yang 

didalamnya berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadits sebagai sumber utamanya. 

Jadi, nilai-nilai pendidikan Islam bisa dikatakan bahwa suatu proses 

pengembangan kepribadian peserta didik dengan mengasah dan 

menanamkan nilai-nilai kehidupan sehingga membentuk kepribadian yang 



26 

 

berakhlakul karimah berlandaskan Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

meliputi aspek nilai akidah, nilai syari‟ah/ibadah, dan nilai akhlak.  

Dalam salah satu karya Syekh Nawawi al-Bantani ini ditemukan 

beberapa aspek nilai-nilai pendidikan Islam yang mana kitab kuning 

tersebut ditulis dengan berbagai nasihat-nasihat bagi para pemuda atau 

para pelajar dengan tujuan supaya mendapatkan ilmu yang barokah 

manfaat. Dalam hal ini peneliti melakukan pembatasan dari penulisan 

skripsi ini dengan membatasi nilai-nilai pendidikan islam meliputi nilai 

aqidah/tauhid, nilai syari‟ah/ibadah, dan nilai akhlak. 

a. Nilai Aqidah/Tauhid  

Aqidah merupakan bentuk masdar dari kata “aqoda-ya‟qidu-

„aqdatan” yang berarti ikatan, simpulan, perjanjian tokoh. Aqidah bisa 

diartikan juga sebagai iman, keyakinan dan kepercayaan.
17

 Dan aqidah 

secara terminologi adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya 

oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak 

bercampur dengan keraguan.  

Karakteristik aqidah Islam bersifat murni, baik dalam isi 

maupun prosesnya, dimana hanyalah Allah yang wajib diyakini, 

diakui dan disembah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam 

hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan 

dengan lisan dalam bentuk dua kalimah syahadat, dan perbuatan 

dengan amal shaleh.  

                                                           
17

 H. Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 

hlm. 199. 
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Aqidah dalam Islam juga sangat berpengaruh ke dalam segala 

aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut 

bernilai ibadah. Dalam hubungan ini, menurut Yusuf al-Qardawi yang 

dikutip oleh Muhammad Alim mengatakan bahwa iman menurut 

pegertian yang sebenarnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam 

hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan keraguan serta 

memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan 

sehari-hari.
18

 

Iman bukanlah semata-mata hanya kata-kata yang diucapkan 

atau semboyan yang dipertahankan, tetapi ia adalah suatu hakikat 

yang meresap ke dalam akal, menggugah perasaan dan menggerakkan 

kemauan, apa yang diyakini dalam hati dibuktikan kebenarannya 

dengan amal perbuatan. Sebagaimana Firman Allah:  

 َ   َ َ َ َ   َََ  َ َ

    َ  ََ َ ََ   ََ  َََََ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan 

Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka 

berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada 

jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.” (QS. 

Al-Hujurat: 15)
19

 
 

 

                                                           
18

 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2006), Hlm. 

125. 
19

 Kementerian Agama RI, Op.Cit., hlm. 517. 
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Adapun fungsi dan peranan akidah dalam kehidupan umat 

manusia antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:
20

  

1) Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki 

manusia sejak lahir.  

2) Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Agama sebagai 

kebutuhan fitrah akan senantiasa menuntun dan mendorong 

manusia untuk terus mencarinya.  

3) Memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan terhadap 

Tuhan memberikan arahan dan pedoman yagn pasti sebab akidah 

menunjukkan kebenaran keyakinan yang sesungguhnya.  

Dengan demikian, Aqidah Islam bukan sekedar keyakinan 

dalam hati melainkan pada tahap selanjutnya harus menjadi acuan 

dasar dalam bertingkah laku dan berbuat yang pada akhirnya akan 

membuahkan amal shaleh.  

b. Nilai Syari‟ah/Ibadah  

Secara redaksional pengertian syari‟ah adalah “the path of the 

water place” yang berarti tempat jalannya air, atau secara maknawi 

adalah sebuah jalan hidup yang telah ditentukan Allah SWT., sebagai 

panduan dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk menuju 

kehidupan di akhirat. Kata syariah menurut pengertian hukum Islam 

berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah agar 

ditaati hamba-hamba-Nya atau bisa juga diartikan sebagai satu sistem 

                                                           
20

 Muhammad Alim, Op.Cit., hlm. 131. 
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norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, 

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama 

manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya.
21

  

Kaidah syariah Islam yang mengatur hubungan langsung dengan 

Tuhan disebut kaidah ubudiyah atau ibadah dalam arti khas. Kaidah 

syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan selain Tuhan, 

yakni dengan sesama manusia dan dengan alam disebut kaidah 

muamalat. Jadi, ruang lingkup syariah Islam meliputi dua hal, yaitu 

ibadah dan muamalat.  

1) Ibadah menurut bahasa artinya taat, tunduk, turut, ikut, dan do‟a. 

Ibadah dalam makna taat atau menaati (perintah) diungkapkan 

Allah dalam al-Qur‟an, antara lain dalam QS. Yaasiin ayat 60.  

ََ َ  َ  ََ ََ َ   ََ َ َ

َََََ  

Artinya: “Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai 

Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi 

kamu" (QS. Yasin: 60)
22

 

Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dapat dibagi 

menjadi lima kategori, yaitu:
23
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 Ibid, hlm. 139. 
22

 Kementerian Agama RI, Op.Cit., hlm. 444. 
23

 H. Mohammad Daud Ali, Op.Cit., hlm. 247. 
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a) Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berdzikir, 

berdo‟a, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah 

dan membaca Al-Qur‟an.  

b) Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan 

bentuknya, seperti, membantu atau menolong orang lain, 

mengurus jenazah.  

c) Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan 

wujudnya, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.  

d) Ibadah yang cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan 

diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram.  

e) Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, misalnya 

memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan atau 

membebaskan orang yang berhutang dari kewajiban 

membayar.  

2) Muamalah bermakna pengaturan hubungan (antar manusia). 

Dalam syari‟at Islam tidak dipisahkan antara hubungan manusia 

dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan antara 

urusan ibadah dengan urusan muamalah. Menurut Muhammad 

Alim dalam bukunya Pendidikan Agama Islam menerangkan 

bahwa jika diadakan perbandingan antara perhatian Islam 

terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah maka Islam 

lebih menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan 

ibadah dalam arti yang khusus.   
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c. Nilai Akhlak 

Secara etimologi, kata akhlak adalah berasal dari bahasa arab 

yang merupakan bentuk jama‟ dari kata “khuluq” yang artinya budi 

pekerti, tingkah laku dan tabiat, kebiasaan.24 Akhlak pada umumnya 

artinya disamakan dengan arti kata “budi pekerti” atau “sopan santun” 

dan tidak berbeda pula dengan arti kata “moral”. Menurut Imam al-

Ghazali dalam kitabnya Ihya‟ Ulumiddin menyatakan bahwa akhlak 

adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir 

perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.  

Ruang Lingkup akhlak adalah sama dengan ruang lingkup 

ajaran Islam sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. 

Akhlak diniah (agama) yang mencakup berbagai aspek, dimulai dari 

akhlak terhadap Allah, hingga pada sesama makhluk (manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa). 

Berbagai bentuk dan ruang lingkup akhlak Islam yang demikian itu 

dapat dipaparkan sebagai berikut:
25

 

1) Akhlak terhadap Allah  

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberikan 

kesempurnaan dan kelebihan dibanding makhluk lainnya. 

Manusia diberikan akal untuk berpikir, perasaan dan nafsu, maka 

sepantasnyalah mempunyai akhlak yang baik terhadap Allah. 

                                                           
24

 Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm. 2. 
25

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 149-154. 
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Allah telah banyak memberikan kenikmatan yang tidak ada 

bandingannya dan kenikmatan dari Allah tidak akan dapat 

terhitung. Sesuai dengan firman Allah:  

ََ َ ََ  ََََ َََََ 

 

Artinya: “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu 

tidak akan mampu menghitung jumlahnya. 

Sesungguhnya Allah benar – benar Maha Pengampun, 

Maha Penyayang.”
 
(QS. An-Nahl : 18)

26
 

 

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada 

Allah, diantaranya adalah: Tidak menyekutukan Allah, Takwa 

kepada Allah, Mencintai Allah, Ridla dan ikhlas terhadap segala 

keputusannya dan bertaubat, Mensyukuri atas nikmat Allah, 

Selalu berdoa kepada Allah, Beribadah, Mencontoh sifat-sifat 

Allah, Selalu berusaha mencari keridhohan-Nya. 

Jadi, cara berakhlakul karimah kepada Allah adalah 

beriman kepada Allah meninggalkan segala larangan-Nya dan 

menjalankan segala perintah-Nya. Orang yang sudah mengaku 

beriman kepada-Nya, sebagai kesempurnaan takwa.
27

 Oleh sebab 

itu, amal ibadah merupakan satu kewajiban manusia terhadap Allah 

mutlak ditegakkan, yaitu dengan menjalankan segala perintah dan 

meninggalkan larangan-nya. Sifat yang merupakan manifestasi 

iman dan takwa itu adalah syukur atas nikmat yang dibebankan dan 

sabar pada bencana yang ditimpanya.  

                                                           
26

 Kementrian Agama RI, Op.Cit., hlm. 289.  
27

 Abuddin Nata, Op.Cit., hlm. 159. 
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2) Akhlak terhadap sesama manusia  

Manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya tidak 

dapat diisolasikan secara permanen dari sesamanya. Kelahiran 

manusia di muka bumi ini dimungkinkan dari kedua orang tuanya 

yang kemudian menjadi lingkungan pertamanya di dunia. 

Perkembangan manusia kemudian tergantung pada interaksi 

dengan kelompok masarakat dan lingkungan di sekitarnya. Pada 

akhirnya manusia menempati posisi dan memerankan tugas 

tertentu. Dalam kaitan ini, maka kewajiban manusia dengan sesama 

harus dipenuhi sehingga tercipta kondisi yang harmonis dan 

dinamis yang menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam Al-Qur‟an 

surat Al-Imran ayat 112, Allah berfirman:  

 َ َ َ َ َََ  َََ ََ َ

  َ َ ََ َ َ  ََ َ  َ َ

 َ ََ  َ   َ َََ َ َ  َ

  َََََ 

 

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 

kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah 

dan tali (perjanjuan) dengan manusia. Mereka mendapat 

murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. 

Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat 

Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang 

benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan 

melampaui batas”. (QS. Al-Imran : 112)
28
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 Kementrian Agama, Op.Cit., hlm. 64.  
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Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Qur‟an 

berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk 

mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan 

hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau 

mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai 

menyakiti hati dengan cara menceritakan aib seseorang di 

belakangnya, tidak peduli aib itu benar atau salah.  

Disisi lain al-Qur‟an menekankan bahwa setiap orang 

hendaknya diduduknya secara wajar. Tidak masuk ke rumah orang 

tanpa izin, jika bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan 

yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik. Setiap ucapan yang 

diucapkan adalah ucapan yang benar, jangan mengucilkan 

seseorang atau kelompok lain, tidak wajar pula berprasangka buruk 

tanpa alasan, atau menceritakan keburukan seseorang, dan 

menyapa atau memanggilnya dengan sebutan buruk. Selanjutnya 

yang melakukan kesalahan hendaknya dimaafkan. Selain itu 

dianjurkan agar menjadi orang yang pandai mengendalikan nafsu 

amarah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada 

kepentingan sendiri.  

3) Akhlak terhadap lingkungan  

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala 

sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, 

maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang
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diajarkan Al-Qur‟an terhadap lingkungan bersumber dari 

fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya 

interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap 

alam. Kekhalifahan dengan arti pengayoman, pemeliharaan, serta 

bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.
29

  

Manusia sebagai khalifah wajib bertanggung jawab terhadap 

kelestarian alam atas kerusakannya, karena sangat mempengaruhi 

kehidupan manusia di bumi. Pelestarian alam ini wajib 

dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, bangsa, dan negara.
30

  

Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap 

alam dan sekitarnya, yakni melestarikan memeliharanya dengan 

baik. Allah berfirman:  

               

                          

       َََ 

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

(QS. Al-Qashash :77) 
31
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 Abuddin Nata, Op.Cit., hlm. 149-151.  
30

 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam perspektif al-Qur‟an (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 231. 
31

 Kementrian Agama RI, Op.Cit., hlm. 394.  
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Dalam ajaran Islam, akhlak terhadap alam seisinya dikaitkan 

dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia 

bertugas memakmurkan, menjaga dan melestarikan bumi ini untuk 

kebutuhannya. Akhlak manusia terhadap alam bukan hanya semata-

mata untuk kepentingan alam, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, 

melestarikan dan memakmurkan alam ini. Dengan kemakmuran alam 

dan keseimbangannya manusia dapat mencapai dan memenuhi 

kebutuhannya sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan 

keharmonisan hidup dapat terjaga.  
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B. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

  

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KITAB NASHAIHUL „IBAD KARYA 

SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI PAI 

TINGKAT SMP DAN SMA/SMK BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 68 TAHUN 

2013 

1. Apa sajakah nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab 

Nashaihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani?  

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

kitab Nashaihul „Ibad terhadap materi PAI tingkat SMP 

dan SMA?  

Uji Teori 

Landasan Teori 

- Pengertian Nilai. 

- Macam-Macam Nilai 

- Pengertian Pendidikan Islam 

- Dasar Dan Tujuan Pendidikan 

Islam 

- Nilai-nilai Pendidikan Islam: 

 Nilai Akidah  

 Nilai Syari‟ah  

 Nilai Akhlak 

Teknik pengumpulan data 

- Telaah Dokumen 

 

Kesimpulan 

 Rekomendasi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Berdasarkan judul yang peneliti ambil, maka penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Library Research 

untuk dapat mengetahui dan menelaah nilai-nilai Pendidikan Islam yang 

terdapat pada Kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani.  

Penelitian ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (Library 

Research), dimana peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang 

ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk 

diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada 

pembahasan. Library research adalah jenis penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, 

maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.
32

 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari 

berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. 

Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga 

berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan artikel.  

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan filosofis. 

Sebagaimana menurut Sidi Gazalba yang dikutip oleh Abuddin Nata dalam

                                                           
32

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 

hlm. 11. 
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bukunya “Metodologi Studi Islam” mengatakan bahwa filsafat adalah 

berpikir secara mendalam, sistematik, radikal dan universal dalam rangka 

mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang 

ada.
33

  

Oleh sebab itu, penelitan ini digunakan untuk menelaah nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam kitab Nashoihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-

Bantani.  

B. Data dan Sumber Data  

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mencari data-data yang 

didalamnya terdapat pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang 

ada pada kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder.  

Data primer dalam penelitian ini adalah terfokus pada kitab Nashaihul 

„Ibad. Mushannif kitab Nashaihul „Ibad adalah Syekh Nawawi al-Bantani. 

Dalam kitab tersebut menjelaskan tentang nasehat-nasehat kepada hamba 

yang ditujukan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari, sehingga bertujuan 

agar dapat menjadi manusia yang lebih baik. Kitab Nashoihul „Ibad ini berisi 

40 halaman, yang sistematika penulisannya secara tematik, yang terdapat 10 

bab dan masing-masing bab memiliki sub bab tertentu.  
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 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 42. 
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Dalam kitab Nashaihul „Ibad ini peneliti dapat menelaah nilai-nilai 

Pendidikan Islam pada kitab Nashoihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-

Bantani. Oleh sebab itu, peneliti mengambil kitab Nashoihul „Ibad untuk 

dijadikan sebagai sumber data primer.  

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-

sumber lain atau sumber tambahan yang membahas mengenai penelitian 

tersebut dan dijadikan sebagai data pendukung yang melengkapi sumber data 

primer. Diantara sumber data sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini 

adalah berupa buku-buku yang memiliki kajian yang berbicara tentang ruang 

lingkup nilai-nilai Pendidikan Islam sehingga dapat membantu peneliti dalam 

menemukan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada kitab Nashaihul 

„Ibad. Adapun buku-buku yang digunakan untuk penelitian antara lain: buku 

karya M. Anwar Djaelani dengan judul 50 Pendakwah Pengubah Sejarah., 

buku karya Muhammad Al-Fitra Haqiqi, 50 Ulama‟ Agung Nusantara, buku 

karya Sayyidah Aisyah, Biografi Syaikhona Kholil Madura dan 11 Kyai. Dan 

literature buku lain yang terkait dengan penelitian.     

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, jurnal dan sebagainya.
34

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tindakan dengan mencari dan 

mengumpulkan buku yang menjadi sumber data primer yakni kitab Nashaihul
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), hlm. 206. 
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„Ibad dan sumber data sekunder yang berupa literatur buku-buku, 

melakukan identifikasi wacana dari makalah atau artikel, jurnal, web 

(internet) yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat 

pada kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani.  

D. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis konten (content analiysis). Analisis konten yaitu 

suatu teknik yang sistematik untuk menganalisis makna pesan dan cara 

mengungkapkan pesan.   

Menurut Noeng Muhadjir, content analysis mencakup beberapa upaya, 

diantaranya adalah:  

1. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi  

2. Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi  

3. Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai membuat prediksi 

 

Dengan melakukan analisis data tersebut, bertujuan untuk dapat 

menemukan nilai-nilai  pendidikan Islam yang terdapat pada kitab Nashaihul 

„Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani.  

E. Pengecekan Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti sebagai upaya 

untuk memeriksa data adalah sebagai berikut:  

1. Teknik ketekunan pengamat, yakni peneliti berusaha secara tekun 

memusatkan diri pada latar penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Peneliti mengamati 

secara mendalam pada kitab Nashaihul „Ibad agar data yang 
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ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah 

ditentukan.  

2. Teknik berdiskusi, yaitu peneliti mencoba berdiskusi dengan teman 

yang sudah pernah mempelajari kitab Nashaihul „Ibad.  

Selain itu dalam pengecekan keabsahan data diperlukan panduan 

rambu-rambu yang berisi ketentuan studi dokumentasi tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat pada kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh 

Nawawi al-Bantani, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka perolehan 

tersebut dilakukan peneliti dengan mengidentifikasi data sesuai dengan arah 

permasalahan dalam penelitian. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain: 

1. Dengan berbekal pengetahuan, wawasan, dan kemampuan yang 

dimiliki, peneliti membaca sumber data secara kritis, cermat dan teliti. 

Peneliti membaca berulang-ulang untuk dapat memahami dan 

menghayati secara kritis terhadap sumber data.  

2. Berbekal pengetahuan wawasan kemampuan dan kepekaan peneliti. 

Langkah ini diikuti dengan kegiatan penandaan, pencatatan dan 

pemberian kode dalam literature yang ditemukan untuk dijadikan 

penambahan hasil data.  

F. Prosedur Penelitian  

1. Tahap pra penelitian 

Dalam tahap pra penelitian ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

yakni menyusun proposal penelitian agar dalam penelitian selanjutnya
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tidak terjadi pelebaran pembahasan. Selanjutnya mengumpulkan 

buku-buku dan bahan lain yang diperlukan untuk memperoleh data.  

2. Tahap pekerjaan penelitian  

Pada tahap kedua ini, peneliti membaca buku yang berkaitan dengan 

tema, lalu mencatat dan menuliskan data yang diperoleh dari sumber 

penelitian,  lalu berusaha menyatukan sumber daya manusia untuk 

dirancang sebelumnya. Kegiatan terakhir tahap ini peneliti membuat 

analisis pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitan 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.  

3. Tahap analisis data   

Tahap ini peneliti melakukan pengorganisasian data, lalu melakukan 

pemerikasaan keabsahan data, selanjutnya yang terakhir adalah penafsiran 

dan pemberian makna terhadap data yang diperoleh. 

4. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang diperoleh  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian tahap-tahap yang 

dilakukan dalam suatu penuyusunan laporan penelitian. Kemudian laporan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Selanjutnya dilakukan 

perbaikan atas terselesaikannya penyusunan laporan ini. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data  

1. Kitab Nashaihul ‘Ibad  

Kitab Nashaihul „Ibad merupakan syarah dari kitab al-Munabbihit 

„ala al-Isti‟daad Layaumi al-ma‟ad karya Syihabuddin Ahmad bin Ali bin 

Mahmud bin Ahmad As-Syafi‟I yang biasa lebih dikenal Ibnu Hajar Al-

Asqalany Al-Mishri. Kitab ini berisi tentang nasehat-nasehat agama yang 

ditujukan bagi hamba Allah yang menginkan kebaikan. Dan Syekh 

Nawawi al-Bantani adalah pemberi keterangan atau syarah dari kitab 

karangan Ibnu Hajar Al-Asqalany.  

Karya Syekh Nawawi al-Bantani banyak yang berupa 

syarah/penjelasan kitab-kitab dari Ulama‟ sebelumnya. Penulisan 

pensyarahan kitab tersebut sangat bermanfaat bagi kalangan santri sebab, 

banyak karya ulama‟ terdahulu yang masih bersifat umum dan bahkan ada 

yang sulit dipahami. Dan hal tersebut dilakukan oleh Syekh Nawawi atas 

permintaan ulama‟-ulama‟ Indonesia yang kesulitan memahami kitab-kitab 

karya ulama‟ terdahulu. Adapun tujuan dari penulisan kitab ini adalah 

Syekh Nawawi merasa sangat penting dalam menjelaskan hal-hal yang 

terkandung dalam kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkaitan 

dengan nasihat-nasihat dalam menjalani kehidupan agar dapat menjadi 

manusia yang lebih baik dihadapan Allah SWT. dan manusia. Kitab 

Nashaihul „Ibad merupakan santapan rohani yang baku bagi para santri di
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lingkungan pesantren di Indonesia, disajikan dalam 91 halaman 

yang memuat 208 maqolah dan 1072 butir nasihat bagi manusia.
35

 Di 

Indonesia kitab ini telah mengalami banyak terjemahan, sehingga para 

penuntut ilmu dapat mudah dalam membaca dan memahami isi kitab 

tersebut secara berurutan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Bab I berisi Pendahuluan; Bab II berisi Tiga puluh macam maqalah; Bab 

III berisi Lima puluh lima maqalah; Bab IV berisi Tiga puluh maqalah; 

Bab V berisi Dua puluh tujuh maqalah; Bab VI berisi tujuh belas maqalah; 

Bab VII berisi sepuluh macam maqalah; Bab VIII berisi lima maqalah; 

Bab IX berisi lima maqalah; dan Bab X berisi dua puluh Sembilan 

maqalah. Dan masing-masing maqalah berdasarkan hadits Nabi 

Muhammad SAW dan perkataan sahabat masing-masing berisi sepuluh 

butir nasihat.  

2. Biografi Syekh Nawawi al-Bantani 

Syekh Nawawi al-Bantani merupakan Guru Ulama‟ Indonesia, 

beliau juga dijuluki Mahaguru Sejati karena sebagai tokoh Kitab Kuning 

Indonesia. Nama lengkap beliau adalah Abu Abd al-Mu‟thi Muhammad 

bin Umar bin Arbi bin Ali al-Tanara al-Jawi al-Bantani, namun ia lebih 

dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi al-Bantani. Beliau lahir di desa 

Tanara, Serang, Banten, pada tahun 1230 H/1815 M, dan pada umur 84 

tahun tepatnya pada tanggal 25 Syawal 1314H/1897M beliau 
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menghembuskan nafasnya yang terakhir dan di makamkan di Ma‟la 

dekat makam Siti Khodijah (Ummul Mukminin) Istri Rasulullah SAW.
36

  

Sejak kecil Syekh Nawawi telah diarahkan ayahnya yang bernama 

KH. Umar bin Arabi untuk menjadi seorang ulama‟. Jika dilihat dari 

silsilahnya, Syekh Nawawi merupakan keturunan dari kesultanan dari 

Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) yang ke-12, yaitu 

keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten 1) yang bernama 

Sunyararas (Tajul „Arsy) dan nasab Syekh Nawawi bersambung dengan 

Nabi Muhammad SAW. melalui Imam Ja‟far As-Shodiq, Imam 

Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, dan 

Fatimah Az-Zahra‟.
37

  

Pada usia lima tahun, Syekh Nawawi belajar langsung di bawah 

asuhan ayahandanya.
38

 Di usia yang masih kanak-kanak ini, beliau pernah 

bermimpi dengan anak-anak sebayanya di sungai, karena merasakan haus 

ia memutuskan untuk minum air di sungai tersebut sampai habis. Namun, 

rasa dahaganya tak kunjung surut. Maka Syekh Nawawi bersama teman-

temannya beramai-ramai pergi ke laut dan air laut pun diminumnya 

seorang diri hingga mengering. Ketika usianya memasuki umur delapan 

tahun, anak pertama dari tujuh bersaudara itu memulai pengembaraannya 

mencari ilmu. Tempat pertama yagn dituju adalah di Jawa Timur. Namun, 

sebelum berangkat Syekh Nawawi kecil harus menyanggupi syarat yang 
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diajukan oleh ibunya, “Ku do‟akan dan ku restui kepergianmu mengaji 

dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang sengaja kutanam ini 

berbuah”. Demikian restu dan syarat dari Ibundanya dan Syekh Nawawi 

menyanggupinya.  

Syekh Nawawi pun berangkat dan menjalankan kewajibannya 

sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Setelah tiga tahun di Jawa 

Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek (Jawa 

Barat) khusus belajar lughat (bahasa) beserta dengan dua orang sahabatnya 

dari Jawa Timur. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi mendapat 

kesempatan pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Disana beliau 

memanfaatkannya untuk belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu 

hadits, tafsir dan tertama ilmu fiqh. Setelah tiga tahun belajar di Mekkah, 

ia kembali ke daerahnya pada tahun 1833 dengan khazanah ilmu 

keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar 

para santri. Syekh Nawawi telah menunjukkan sejak kecil kecerdasannya 

langsung sehingga mendapat simpati dari masyarakat. Kedatangannya 

membuat Pesantren yang dibina ayahnya membludak di datangi oleh santri 

yang datang dari berbagai pelosok.
39

 Namun, hanya beberapa tahun 

kemudian beliau memutuskan berangkat lagi ke Mekkah sesuai dengan 

impiannya untuk bermukim dan menetap disana.  
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Syekh Nawawi melanjutkan belajar ke guru-gurunya yang terkenal, 

beliau pertama kali mengikuti bimbingan dari Syekh Khatib Sambas 

(penyatu Thariqat Qadiriyah-Naqshabandiyah di Indonesia) dan Syekh 

Abdul Gani Duma, Ulama‟ asal Indonesia yagn bermukim disana. Setelah 

itu, belajar pada Sayid Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan yang 

keduanya di Mekkah. Sedangkan di Madinah, beliau belajar pada 

Muhammad Khatib al-Hambali, kemudia melanjutkan pelajarannya pada 

ulama‟-ulama‟ besar di Mesir dan Syam (Syiria). Menurut penuturan 

Abdul Jabbar bahwa Syekh Nawawi juga pernah melakukan perjalanan 

menutut ilmu ke Mesir. Guru sejatinya pun berasal dari Mesir seperti 

Syekh Yusuf Sumbulawini dan Syekh Ahmad Nahrawi.
40

  

Setelah Syekh Nawawi memutuskan untuk memilih hidup di 

Mekkah dan meninggalkan kampung halamannya, beliau menimba ilmu 

lebih dalam lagi di Mekkah selama 30 tahun. Kemudian pada tahun 1860 

Syekh Nawawi mulai mengajar di lingkungan Masjidil Haram. Prestasi 

mengajarnya pun cukup memuaskan karena dengan kedalaman 

pengetahuan agamanya, beliau tercatat sebagai Syekh. Pada tahun 1870 

kesibukannya bertambah karena beliau harus banyak menulis kitab. 

Inisiatif menulis datang dari desakan sebagian sahabat-sahabatnya yang 

berasal dari Jawa yang meminta untuk menuliskan beberapa kitab, karena 

mereka rasa dibutuhkan untuk dibacakan kembali di dareah asalanya. 

Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar 
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(Syarh) dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan 

dianggap sulit dipahami. Alasan menulis Syarh selain karena permintaan 

orang lain, Syekh Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya 

pendahuluannya yang sering mengalami perubahan (ta‟rif) dan 

pengurangan.
41

  

Dalam menyusun karyanya Syekh Nawawi selalu berkonsultasi 

dengan ulama-ulama besar lainnya, sebelum naik cetak naskahnya terlebih 

dahulu dibaca oleh mereka. Dilihat dari berbagai tempat kota penerbitan 

dan seringnya mengalami cetak ulang, maka dapat dipastikan bahwa karya 

tulisnya cepat tersebar ke penjuru dunia sampai ke daerah Mesir dan 

Syiria. Karena karyanya yang tersebar luas dengan menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami dan padat isinya, nama Syekh Nawawi termasuk 

kategori salah satu ulama besar di abad ke 14 H/19 M. Karena 

kemasyhurannya, beliau mendapat gelar A‟yan „Ulama‟ al-Qarn al-Ra M‟ 

„Asyar Li al-Hijrah, Al-Imam al-Mullaqqiq wa al-Fahhamahah al-

Mudaqqiq, dan Syyid Ulama al-Hijaz.
42

 

Di Indonesia, Syekh Nawawi mencetuskan tokoh-tokoh Nasional 

Islam yang banyak berperan dalam perjuangan Islam di Indonesia, selain 

dalam pendidikan Islam juga berperan dalam perjuangan nasional. 

Diantara murid-murid Syekh Nawawi adalah KH. Hasyim Asy‟ari dari 

Tebuireng Jombang, yang biasa kita mengenal sebagai Pendiri Organisasi 

Nahdhatul Ulama‟, KH. Kholil dari Bangkalan Madura, KH. Asy‟ari dari
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Bawean, yang menikah dengan putri KH. Nawawi yang bernama Nyi 

Maryam, dan KH. Ilyas dari Serang Banten.  

3. Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani 

Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama dan pemikir yang memiliki 

pandangan dan pendidiran yang khas, beliau konsisten dan berkomitmen 

kuat bagi perjuangan umat Islam. Namun demikian, dalam menghadapi 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda, beliau memiliki caranya sendiri. 

Syekh Nawawi agresif dan reaksioner dalam menghadapi kaum penjajah. 

Tapi, itu tidak berarti beliau kooperatif dengan mereka. Syekh Nawawi 

tetap menentang keras kerjasama dengan kolonial dalam bentuk apapun. 

Syekh Nawawi lebih suka memberikan perhatian kepada dunia ilmu dan 

para anak didiknya serta aktivitas dalam rangka menegakkan kebenaran 

dan agama Allah SWT.  

a. Bidang Syari‟ah  

Dalam bidang Syari‟ah Islamiyah, Syekh Nawawi 

mandasarkan pandangannya pada dua sumber inti Islam, yaitu al-

Qur‟an dan al-Hadits, selain juga ijma‟
43

 dan qiyas
44

. Empat pijakan 

ini seperti yang digunakan oleh pendiri Madzhab Syafi‟iyyah, yakni 

Imam Syafi‟i. Mengenai ijtihad
45

 dan taklid
46

. Syekh Nawawi 
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berpendapat bahwa yang termasuk mujtahid (ahli ijtihad) mutlak 

adalah Imam Syafi‟i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. 

Bagi keempat ulama‟ tersebut, menurut Syekh Nawawi haram 

bertaklid, sementara selain mereka wajib bertaklid kepada salah satu 

keempat Imam madzhab tersebut. Pandangan beliau ini mungkin 

dirasa agak berbeda degnan kebanyakan ulama yang menilai pintu 

ijtihad tetaplah terbuka lebar sepanjang masa.
47

  

Mengungkap jaringan intelektual para ulama‟ Indonesia 

sebelum organisasi Nahdlatul Ulama‟ berdiri, merupakan kajian yang 

terlupakan dari perhatian para pemerhati NU. Terlebih lagi bila ditarik 

sampai keterkaitannya dengan keberhasilan ulama‟-ulama‟ tradisional 

dalam karir keilmuannya di Mekkah dan Madinah. Salah satu faktor 

minimnya kajian adalah diakibatkan dari persepsi pemahaman 

sebagian masyarakat yang sederhana hanya bergerak dalam sosial 

politik dengan sejumlah langkah-langkah perjalanan politik 

praktisnya, dan bukan sebagai organisasi intelektual keagamaan yang 

bergerak dalam keilmuan dan mencetak para ulama‟. Sehingga orang 

merasa heran dan terkagum-kagum ketika menyaksikan yang 

dilakukan kebanyakan anak muda belakangan ini mengusung gerakan 

pemikiran yang sangat maju, berani dan progressif. Mereka tidak 

menyadari kalau di tubuh NU juga memiliki akar tradisi intelektual 

keilmuan yang mapan dan tipikal. Dengan begitu NU berdiri untuk
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menyelamatkan tradisi keilmuan keilmuan Islam yang hampir 

tercerabut dari akar keilmuan ulama‟ salaf. Figur ulama‟ seperti Syekh 

Nawawi al-Bantani merupakan sosok ulama‟ berpengaruh yang tipikal 

dari model pemikiran tersebut.  

Beliau memegang teguh mempertahankan tradisi keilmuan 

klasik, suatu tradisi keilmuan yang tidak bisa dilepaskan dari 

kesinambungan secara evolutif dalam pembentukan keilmuan agama 

Islam. Besarnya pengaruh pola pemahaman dan pemikiran Syekh 

Nawawi al-Bantani terhadap para tokoh ulama‟ Indonesia, Syekh 

Nawawi dapat dikatakan sebagai poros dari akar tradisi keilmuan 

Pesantren dan Nahdlatul Ulama‟.  

Oleh sebab itu, di kalangan komunitas Pesantren Syekh 

Nawawi tidak hanya dikenal sebagai ulama‟ penulis kitab, tapi beliau 

juga dikenal sebagai mahaguru sejati karena telah berjasa meletakkan 

landasan teologis dan batasan-batasan etis tradisi keilmuan di lembaga 

pendidikan Pesantren. Beliau turut banyak membentuk keintelektualan 

tokoh-tokoh para pendiri organisasi NU. Apabila KH. Hasyim Asy‟ari 

sering disebut sebagai tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah 

berdirinya NU, maka Syekh Nawawi adalah guru utama Hasyim 

Asy‟ari. Di sela-sela pengajian kitab-kitab karya gurunya tersebut, 

seringkali KH. Hasyim Asy‟ari bernostalgia bercerita tentang  
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kehidupan Syekh Nawawi, kadang mengenangnya sampai meneteskan 

air mata karena besarnya kecintaan beliau terhadap Syekh Nawawi.
48

 

b. Bidang Tasawuf  

Menurut Syekh Nawawi tasawuf berarti pembinaan etika 

(adab). Penguasaan ilmu lahiriah semata tanpa penguasaan ilmu batin 

akan berakibat terjerumus dalam kefasikan, sebaliknya seseorang 

berusaha menguasai ilmu bathin semata tanpa dibarengi ilmu lahir 

akan terjerumus ke dalam zindiq (kafir zindiq). Jadi keduanya tidak 

dapat dipisahkan dalam upaya pembinaan etika atau moral (adab). 

Syekh Nawawi tidak hanya dikenal sebagai seorang tokoh 

ulama‟ terbesar, tapi beliau juga dikenal sebagai seorang sufi yang 

berlian karena kemahiran dan kepintaran beliau dalam bidang agama. 

Sejauh itu, dalam bidang tasawuf, Syekh Nawawi dengan aktivitas 

intelektualnya mencerminkan ia bersemangat menghidupkan disiplin 

ilmu-ilmu agama. Dari karya-karya yang dituliskannya Syekh Nawawi 

menunjukkan seorang sufi brilian, beliau banya memiliki tulisan di 

bidang tasawuf yang dapat dijadikan sebagai rujukan stradar bagi 

seorang sufi.  

Pandangan tasawufnya meski tidak tergantung pada guru 

beliau yaitu Syekh Khatib Sambas, seorang Ulama‟ tasawuf asal Jawa 

yang memimpin sebuah organisasi tarekat, bahkan tidak ikut menjadi 

anggota tarekat, namun beliau memiliki pandangan bahwa keterkaitan
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antara praktek tarekat, syariat dan hakikat sangat erat. Untuk 

memahami lebih mudah dari keterkaitan itu, Syekh Nawawi 

mengibaratkan syariat dengan sebuah kapal, tarekat dengan lautnya 

dan hakekat merupakan intan dalam lautan yang dapat diperoleh 

dengan kapal berlayar di laut.
49

 Dalam proses pengamalannya Syariat 

(hukum) dan tarekat merupakan awal dari perjalanan (ibtida‟i) seorang 

sufi, sementara hakikat adalah hasil dari syariat dan tarekat. 

Pandangan ini mengidentifikasikan bahwa Syekh Nawawi tidak 

menolak praktek-praktek tarekat selama tarekat tersebut tidak 

mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, syariat. 

Paparan konsep tasawuf Syekh Nawawi tampak pada 

konsistensi dengan pijakannya terhadap pengalaman spiritualitas 

ulama‟ salaf. Tema-tema yang digunakan tidak jauh dari rumusan 

ulama tasawuf klasik. Model paparan tasawuf inilah yang membuat 

Syekh Nawawi harus dibedakan dengan tokoh sufi Indonesia lainnya. 

Berbeda dengan sufi Indonesia lainnya yang lebih banyak porsinya 

dalam menyadur teori-teori genostik Ibnu Arabi, Syekh Nawawi justru 

menampilkan tasawuf yang moderat antara hakikat dan syariat. Dalam 

formulasi pandangan tasawufnya tampak terlihat upaya perpaduan 

antara fiqih dan tasawuf. Beliau lebih mengikuti al-Ghazali dan dalam 

kitab tasawufnya “Salalim al-Fudlala” terlihat Syekh Nawawi bagai 

sosok seorang al-Ghazali di era modern. Beliau lihai dalam mengurai
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kebekuan dikotomi fiqh dan tasawuf. Dilihat dari pandangan beliau 

tentang ilmu alam lahir dan ilmu alam bathin. Ilmu lahiriyah dapat 

diperoleh dengan proses ta‟allum (berguru) dan tadarrus (belajar) 

sehingga mencapai derajad „alim sedangkan ilmu bathin dapat 

diperoleh melalui proses dzikir, muraqqabah, dan musyahadah 

sehingga mencapai derajad „Arif.
50

 Seorang hamba diharapkan tidak 

hanya menjadi „alim yang banyak mengetahui ilmu-ilmu lahir saja 

tetapi juga harus arif, memahami rahasia spiritual ilmu bathin.  

4. Karomah dan Karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani 

Ulama‟–ulama‟ terdahulu pasti memiliki berbagai karomah yang 

tidak akan terjadi jika Allah tidak menghendaki. Begitu pula dengan 

Syekh Nawawi al-Bantani yang memiliki beberapa karomah, diantaranya 

adalah ketika beliau menulis syarah (ringkasan) kitab Bidayatul Hidayah 

(karya Imam Ghozali), lampu minyak beliau padam, padahal saat itu 

sedang dalam perjalanan, kemudian beliau berdo‟a kepada Allah SWT. 

apabila kitab yang ditulisnya bermanfaat buat kaum muslimin, maka 

mohon Allah memberikan sinar agar bisa melanjutkan menulis. Tiba-tiba 

jempol kaki beliau mengeluarkan api, bersinar terang, dan beliau 

meneruskan untuk menulis syarah hingga selesai.
51

  

Diantara karomah yang lain, yaitu nampak saat beberapa tahun 

setelah beliau wafat, makamnya akan dibongkar oleh pemerintah untuk
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dipindahkan tulang belulangnya dan liang lahadnya akan ditumpuki 

jenazah lain, tetapi petugas mengurungkan niatnya karena jenazah Syekh 

Nawawi beserta kain kafan yang menutupi tubuhnya  masih utuh, 

walaupun sudah bertahun-tahun dikubur.  

Syekh Nawawi al-Bantani merupakan seorang ulama‟ Indonesia 

yang bertaraf Internasional. Melalui karya-karyanya menjadikan beliau 

sangat dikenal di kalangan masyarakat muslim. Tidak bisa dipungkiri 

kalau banyak kitab karangan beliau yang diterbitkan di Mesir. Seringkali 

beliau hanya mengirimkan naskahnya dan setelah itu tidak memperdulikan 

lagi bagaimana penerbit menyebarluaskan hasil karyanya, termasuk hak 

cipta dan royaltinya. Kitab-kitab karangan Syekh Nawawi menjadi bagian 

dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, 

bahkan Malaysia, Filiphina, Thailand, dan juga negara-negara di Timur 

Tengah. Begitu produktifnya beliau dalam menyusun kitab sehingga 

banyak orang yang menjulukinya sebagai Imam Nawawi ke-dua, yang 

mana Imam Nawawi pertama adalah yang membuat Syarah Shahih 

Muslim, Riyadush Sholihin, dan lain-lain.  

 Jumlah kitab karangan Syekh Nawawi al-Bantani yang terkenal 

dan banyak dipelajari di sebagian besar pesantren ada sekitar 22 kitab. 

Diantara karya-karyanya adalah: Kitab Muraqah As-Su‟ud At-Tashdiq, 

syarah dari kitab Sulam at-Taufiq, Kitab Nihayatuz-Zain, syarah kitab 

Qurratul „Ain, Kitab Tausiyah „Ala Ibn Qasim, syarah kitab Fathul Qarib, 

Kitab Tafsir al-munir yang dinamai Marabi Labidi Li Kasyfi Ma‟ani Al-
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Qur‟an al-Majid, Kitab Kasyifatus Saja syarah kitab Safinatun Naja, Kitab 

Bidayatul Hidayah, Kitab Salalimul Fudlala‟, Kitab Nashoihul „Ibad. 
52

 

B. Hasil Penelitian  

 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad  

Kitab Nashaihul „Ibad merupakan salah satu karya Syekh Nawawi 

al-Bantani yang sudah dikenal dalam kalangan pesantren. Kitab tersebut 

mengajak para pemuda untuk menjadi seorang hamba yang santun dan 

bijak dalam mencari ilmu. Tujuan Syekh Nawawi menulis kitab ini adalah 

dengan berharap agar dalam mencari ilmu tidak hanya mendapat 

pemahaman saja, namun juga keberkahan dari ilmu yang dicari. Hal ini 

dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi para pemuda dalam mencari 

ilmu.  

Agama Islam menekankan bahwa melalui pendidikan yang 

cenderung pada peningkatan amal shaleh akan mencapai suatu kebaikan 

bagi individu. Dan dalam mencapai amal shaleh tersebut dapat dicapai 

melalui sebuah pendidikan Islam yang mana sebagai proses pengubahan 

sikap dan tingkah laku seseorang dalam berusaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran pelatihan, proses perbuatan, cara mendidik yang 

didalamnya berlandaskan dengan Al-Qur‟an dan Hadits sebagai sumber 

utamanya. Dan berangkat dari situlah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam 

yang dapat mengantarkan suatu pribadi dalam mengasah dan menanamkan 

nilai-nilai kehidupan sehingga menanamkan nilai-nilai kehidupan sehingga
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 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Op.Cit., hlm. 29. 
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membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah berlandaskan Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. 

Dalam kitab Nashaihul „Ibad ini ditemukan pembahasan mengenai 

beberapa aspek nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu meliputi nilai 

aqidah/tauhid, nilai syari‟ah/ibadah, dan nilai akhlak, namun tidak tersebar 

pada beberapa bab yang berlainan, sebagaimana dengan penjabaran 

berikut:  

Tabel: 4.1 Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul 

‘Ibad  

 

No. Kajian Isi Kitab 

Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad 

Nilai 

Pendidikan 

Islam 

1. Bab II maqolah (1)
53

 

ْفُع  ُهَما: ْاإِلَماُن اِبهللِ  َوالن َّ َخْصَلَتاِن اَلَشْيَء َأْفَضُل مِ ن ْ
.. اخل. ِلْلُمْسِلِمْيَ   

Beriman kepada Allah 

Swt. 
Nilai 

Tauhid/Aqidah 
2. Bab II maqolah (22)

54
 

 َمْن َكاَن ابِ لطَّاَعِة ِعْنَد هللَا َقرِيْ ًبا  َكاَن بَ ْيَ النَّاِس َغرِيْ ًبا
Ta‟at kepada Allah 

Swt.  
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Tabel: 4.1 Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul  

‘Ibad (Lanjutan) 

 

No. Kajian Isi Kitab 

Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad 

Nilai 

Pendidikan 

Islam 

3. Bab II maqolah (6)
55

 

َمْن َكاَن يفْ طََلِب اْلِعْلمِ   َكاَنْت اجْلَنَّةُ  يفْ طََلِبِو َوَمْن َكاَن 
  يفْ طََلِب اْلَمْعِصَيِة َكاَنِت النَّاُر يفْ طََلِبِو.

Keutamaan mencari 

ilmu dan mendapat 

ilmu manfaat 

Nilai 

Syari‟ah/Ibadah 

4. Bab III maqolah (3)
56

  

َئاِل  َودُِّد ِاََلْ النَّاِس ِنْصُف اْلَعْقِل َو ُحْسنُ  السُّ ُحْسُن الت َّ
 ِنْصُف اْلِعْلمِ  َوِنْصفُ  التَّْدِبرْيِ ِنْصُف اْلَمِعْيَشةِ 

5. Bab III maqolah (15)
57

 

رُ وِ يَ  َأنَّ رَُجاًل ِمْن َبِِنْ ِإْسَرائِْيَل مَجُْع مَثَاِنْيَ تَ بُ ْوًًت ِمَن 
ًتفُع بِِعْلِموِ  فََأْوَحي هللاُ تَ َعاََل ..... اخل  اْلِعْلِم َوََلْ يَ ن ْ

6. Bab X maqolah (2)
58

 

َوالتَّاِسُع ِعْلٌم اَنِفٌع َمَعُو َعَمٌل َدائِمٌ . َويفْ ُنْسَخٍة َمَعُو ِحْلٌم 
ُتْم َأْن  َدائٌِم. ُرِوَي أَنَُّو ملسو هيلع هللا ىلص: تَ َعلَُّمْوا ِمَن اْلِعْلِم َماِشئ ْ

َفَعُكُم هللاُ اِبْلِعْلِم ..... اخل   تَ َعلَُّمْوا فَ َلْن يَ ن ْ
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Tabel: 4.1 Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul 

‘Ibad (Lanjutan) 

 

No. Kajian Isi Kitab 

Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad 

Nilai 

Pendidikan 

Islam 

7. Bab IV maqolah (6)
59

 

َمْن َصلَّى ُكلَّ يَ ْوٍم ِاثْ نَ ىَت َعْشَرَة رَْكَعًة فَ َقْد َأدَّى َحقَّ 
 الصَّاَلةِ  ..... اخل  

Anjuran 

melaksanakan sholat 

sunnah 

Nilai 

Syari‟ah/Ibadah 

8. Bab II maqolah (8)
60

 

اأْلَْقَداِم ِاىَل اجْلََماَعاِت َأْي ِإىَل الصَّاَلِة َمَع َونَ ْقُل 
 اجْلََماَعةِ 

Keutamaan sholat 

berjama‟ah 

9. Bab II maqolah (8)
61

 

ْقَوْي  ُكلَِّت اأْلَْلَسِن َعْن َوْصِف  َمْن َكاَن رَْأُس َماِلِو الت َّ
 رِْبُح ِديِْنِو ..... اخل

Taqwa 
10. Bab IV maqolah (16)

62
 

مْيَاَن َأْربَ َعٌة ِمَن   َعْن بَ ْعِض احْلَُكَمِء َأنَّ َشَعائَِر اإْلِ
ْكُر َوالصَّبَ ُر.  ْقَوى َواحْلََياُء َوالشُّ  اأْلَْعَمالِ  الت َّ

11. Bab IV maqolah (6)
63

  

ٍم فَ َقْد َأدَّى َحقَّ  َوَمْن َصائٍِم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َثاَلثَُة َأَّيَّ
َياِم, َوَمْن قَ َرأَ  ُكلِّ يَ ْوُم ِمَئِو آيًَة .... اخل  الصِّ  

Anjuran puasa wajib 

dan puasa sunnah 

serta membaca al-

Qur‟an 
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Tabel: 4.1 Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul 

‘Ibad (Lanjutan) 

 

No. Kajian Isi Kitab 

Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad 

Nilai 

Pendidikan 

Islam 

12. Bab II maqolah (1)
64

 

َأَحبُّ اْلِعَباِد ِإىَل هللِا تَ َعاىَل  أَنْ َفُع النَّاِس لِلنَّاسِ  َوَأْفَضُل 
ُرْوِو َعَلى قَ ْلِب اْلُمْؤِمِن .... اخل  Tolong menolong اأْلَْعَماِل ِإْدَخاُل السُّ

Nilai Akhlak 

13. Bab II maqolah (2)
65

 

قَاَل النَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْيُكْم مبَُجاَلَسِة اْلُعَلَماِء َواْسِتَماِع َكاَلِم 
احْلَُكَماِء فَِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل ُُيِْي اْلَقْلَب اْلَميَِّت بِنُ ْوِر 

.احلِْْكَمةِ   

Tawadhu‟ 

14. Bab  VIII maqolah (2)
66

 

ْنَساَن ِمْن  َواَضُع زِيْ َنُة احلََْسِب  َوُىَو َمايَ ُعْدُه اإْلِ َو الت َّ
  َمَفاِخِر آيًَة ... اخل 

15. Bab II maqolah (16)
67

 

ُر  ُر َيِصي ْ ُر اْلُمُلْوِك َعِبْيًدا َوالصَّب ْ ْهَوَة ُتِصي ْ ِقْيَل ِإنَّ الشَّ
رُ  اْلَعِبْيَد ُمُلوًْكا ُرَيِصي ْ ْيًدا. َوالصَّب ْ  الَعب ْ

16. Bab III maqolah (12)
68

 

َعْن بَ ْعِض احْلَُكَمِء َثاَلثَُة َأْشَياَء تَ ْفُرُج اْلُغَصُص ذََكَر هللاُ 
 تَ َعاىَل َوِلَقاِء َأْولَِيائِِو وََكاَلِم احْلَُكَماءِ 

Berperilaku lemah 

lembut (saling kasih 

sayang) 
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Tabel: 4.1 Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul 

‘Ibad (Lanjutan) 

 

No. Kajian Isi Kitab 

Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad 

Nilai 

Pendidikan 

Islam 

17. Bab III maqolah (3)
69

 

َؤاِل  أ َنَّ النَِّبَّ ملسو هيلع هللا ىلص مُ َدارَاُة النَّاِس َصَدَقٌة َوُحْسُن السُّ

... اخل ِنْصُف اْلِعْلِم َوُحْسُن التَّْدِبرْيِ ِنْصُف اْلَمِعْيَشةَ   

Berperilaku lemah 

lembut (saling kasih 

sayang) 

Nilai Akhlak 

18. Bab IV maqolah (11)
70

  

ٌر ِلْلَجاِىِل  قَاَل النَِّب ملسو هيلع هللا ىلص : الصَّْمُت زَْيٌن لِْلَعاَلِِ َوِست ْ
 َوالصَّْوُم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر َوالصَّْمُت َأْفَضلُ .

Keutamaan diam 

19. Bab V maqolah (1)
71

 

ُرِوَي َعِن النَِّبِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن َأَىاَن ََخَْسًة َخِسَر ََخَْسةً  َمِن 
ْيَن َوَمِن اْسَتَخفَّ اِبأْلََمَراِء  اْسَتَخفَّ اِبْلُعَلَماِء َخَسَر الدِّ

 َخِسَر الدُّ نْ َيا .... اخل

Larangan 

meremehkan 

20. Bab II maqolah (10)
72

 

َعْن بَ ْعِد الزَُّىاِد َوُىُم الَِّذْيَن اْحتَ َقرُّْوا الدُّ نْ َيا َوََلْ يُ َباُلْوا 
َها َقَدَر َضُرْورَتَوُ ِِبَا  .... اخل َبْل َأَخُذْوا ِمن ْ  Zuhud 
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Tabel: 4.1 Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul 

‘Ibad (Lanjutan) 

 

No. Kajian Isi Kitab 

Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad 

Nilai 

Pendidikan 

Islam 

21. Bab X maqolah (10)
73

  

قَاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : اْلَعاِفَيُة َعَلى َعَشَرِة َأْوُجِو ََخَْسٌة ىِف 
نْ َيا اْلِعْلُم  نْ َيا َوََخَْسٌة ىِف اْْلِخَرِة فََأمَّا الَّىِت ىِف الدُّ الدُّ

ِة َواْلِعَباَدُة َوالرِّ  دَّ ُر َعَلى الشِّ ْزُق ِمَن احْلاََلِل َوالصَّب ْ
ْكُر َعَلى النَِّعَمِة ..... اخل  َوالشُّ

Keutamaan sabar, 

syukur, dan santun 

Nilai Akhlak 22. Bab IV maqolah (35)
74

 

َعْن َعِلى هنع هللا يضر: ِإنَّ َأْصَعَب اأْلَْعَماَل َأْربَُع ِحَصاٍل : 
اْلَعْفُو ِعْنَد اْلَغَضِب َواجْلُْوُد ىِف اْلِعْسَرِة َواْلِعَفُة ىِف اخْلَْلَوِة 

 Saling memaafkan ... اخل

 

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad  dan 

Relevansinya dengan materi Pendidikan Agama Islam tingkat SMP dan 

SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data dari penjelasan 

mengenai relevansi nilai-nilai pendidikan Islam terhadap materi PAI, yang 

mencakup pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits, Akidah Akhlak, dan Fiqih. 

Dari nilai-nilai pendidikan Islam yang telah dipaparkan pada pembahasan 

sebelumnya dapat diketahui bahwa pendidikan Islam merupakan sistem 
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penanaman nilai-nilai pendidikan Islam dalam melakukan setiap 

pekerjaan pada setiap diri manusia. Adapun relevansinya adalah sebagai 

berikut:  

1. Nilai Tauhid  

Nilai Tauhid yang terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad adalah 

nilai beriman kepada Allah SWT. nilai tauhid ini terdapat relevansi dalam 

materi PAI pada kelas VII dengan tema beriman kepada Allah SWT. 

dengan memahami makna Asmaul husna mengajarkan siswa untuk lebih 

mengenal nama-nama Allah dan dapat meneladani dari kandungan nama-

nama Allah yang telah dipelajari. Sebagaimana peneliti rinci pada tabel 

berikut: 

Tabel: 4.2 Nilai Tauhid dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad dan 

Relevansinya dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK 

berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

 

No. 

Nilai Pendidikan 

Islam dalam 

Kitab Nashaihul 

„Ibad 

Kelas 

Relevansi materi tingkat SMP dan 

SMA/SMK berdasarkan 

Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

1. Beriman kepada 

Allah Swt. 

Kelas VII 

- Beriman kepada Allah SWT 

- Memahami makna asmaul husna 

(al-„Alim, al-Khabir, as-Sami‟, 

dan al-Bashir)  

Kelas X 

- Memahami makna Asmaul husna 

(Al-Karim, al-Mu‟min, al-Wakiil, 

al-Matiin, al-Jami‟, al-„Adl, dan 

al-Akhiir)  

- Mengimplementasikan pada sikap 

dari pemahaman Asmaul husna   
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2. Nilai Syari‟ah/Ibadah 

Nilai Syari‟ah/Ibadah yang terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad 

dari keterbatasan peneliti menemukan beberapa poin pokok maqolah yang 

membahas dalam hal syari‟ah diantaranya adalah keutamaan sholat wajib 

berjama‟ah, melaksanakan shalat sunnah, indahnya menuntut ilmu dan 

mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, melaksanakan puasa wajib dan 

sunnah. Dari nilai-nilai syari‟ah/ibadah yang ditemukan maka peneliti 

menemukan relevansi nilai-nilai syari‟ah pada kitab Nashaihul „Ibad dalam 

materi PAI baik tingkat SMP maupun tingkat SMA/SMK. Hal tersebut 

sebagaimana pada tabel berikut: 

Tabel: 4.3 Nilai-nilai syari’ah dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad 

dan Relevansinya terhadap materi PAI tingkat SMP dan 

SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

 

 

No. 

Nilai Pendidikan 

Islam dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad 

Kelas 

Materi Pendidikan Agama Islam 

tingkat SMP dan SMA/SMK 

berdasarkan Permendikbud No. 

68 Tahun 2013 

1. 
Keutamaan sholat 

berjama‟ah 
Kelas VII 

- Menunaikan shalat wajib 

berjama‟ah sebagai implementasi 

dari pemahaman rukun Islam 

- Memahami ketentuan shalat 

berjama‟ah 
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Tabel: 4.3 Nilai-nilai syari’ah dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad 

dan Relevansinya terhadap materi PAI tingkat SMP dan 

SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

(Lanjutan) 

  

No. 

Nilai Pendidikan 

Islam dalam Kitab 

Nashoihul „Ibad 

Kelas 

Materi Pendidikan Agama Islam 

tingkat SMP dan SMA/SMK 

berdasarkan Permendikbud No. 

68 Tahun 2013 

2. 
Keutamaan 

mencari ilmu  

Kelas VII 

- Menghargai perilaku semangat 

menuntut ilmu sebagai 

implementasi dari pemahaman sifat 

Allah (Al-„Alim, al-Khabir, as-

Sami‟, dan al-Bashir)  

- Memahami Q.S. Al-Mujadilah dan 

Q.S. Ar-Rahman serta hadits terkait 

tentang menuntut ilmu 

Kelas VIII 

- Menghargai perilaku semangat 

menumbuh kembangkan ilmu 

pengetahuan 

3. 
Melaksanakan 

Sholat Sunnah 
Kelas VIII 

- Menunaikan shalat sunnah 

- Memahami hikmah shalat sunnah 

4. 

Anjuran 

melaksanakan 

puasa wajib dan 

sunnah 

Kelas VIII 

- Memahami hikmah puasa wajib dan 

sunnah  

- Melaksanakan puasa wajib dan 

puasa sunnah sebagai implementasi 

dari pemahaman hikmah puasa 

wajib dan sunnah 

 

3. Nilai Akhlak  

Nilai akhlak yang terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad, peneliti 

menemukan beberapa poin pokok maqolah yang membahas dalam hal 

akhlak diantaranya adalah akhlak pentingnya diri untuk mendekatkan
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kepada Ulama‟ dan Ulama‟ dikaitkan jika dengan pendidikan 

merupakan  seorang guru, keutamaan berperilaku santun, saling 

memaafkan antara muslim satu dengan yang lain, bersikap tawadhu‟ atau 

rendah hati.  Dalam nilai-nilai akhlak tersebut peneliti menemukan 

relevansi nilai-nilai akhlak pada kitab Nashaihul „Ibad dalam materi PAI 

baik tingkat SMP maupun tingkat SMA/SMK. Hal tersebut sebagaimana 

pada tabel berikut: 

Tabel: 4.4 Nilai-nilai akhlak dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad dan 

Relevansinya dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK 

berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

 

 

 

No. 

Nilai Pendidikan Islam 

dalam Kitab Nashaihul 

„Ibad 

Kelas 

Materi Pendidikan Agama 

Islam tingkat SMP dan 

SMA/SMK berdasarkan 

Permendikbud No. 68 

Tahun 2013 

1. 
Mendekatkan diri kepada 

Ulama‟ dan guru 

Kelas IX 

- Menghargai perilaku 

hormat dan taat kepada 

orang tua dan guru 

sebagai implementasi 

dari pemahaman Q.S. 

Luqman dan hadits 

terkait 

Kelas X 

- Menunjukkan perilaku 

hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru 

sebagai implementasi 

dari pemahaman Q.S. Al-

Isra‟ dan hadits terkait 
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Tabel diatas merupakan spesifikasi dari relevansi nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul „Ibad dengan materi pembelajaran 

PAI tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keutamaan santun Kelas IX 

- Menghargai perilaku 

yang mencerminkan 

tata krama, sopan-

santun, dan rasa malu 

3. Saling memaafkan  Kelas VII 

- Menghargai perilaku 

ikhlas, sabar, dan 

pemaaf. 

4. Tawadhu‟ Kelas VIII 

- Menghargai perilaku 

rendah hati, hemat, 

dan hidup sederhana  



 

69 
 

BAB V 

PEMBAHASAN  

A. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad  

1. Nilai Tauhid/Aqidah  

a. Beriman kepada Allah  

Definisi iman adalah percaya, meyakini, atau kepercayaan. Dari 

iman itu sendiri memiliki beberapa bagian dan perilaku yang dapat 

menambah amal manusia dengan melakukan semuanya dan 

mengurangi amal manusia dengan meninggalkannya. Sedangkan 

pokok dasar iman tidak dapat berkurang, sebab apabila pokok dasar 

iman berkurang nilainya, maka akan berubah menjadi keraguan, 

padahal iman tidak sah bila disertai dengan keraguan.
75

 

Sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk meyakini rukun 

akidah Islamiyah (rukun Iman), yaitu ada enam, diantaranya adalah 

Iman kepada Allah SWT, Iman kepada Malaikat-malaikat Allah, Iman 

kepada kitab-kitab Allah, Iman kepada Utusan/Rasul Allah, Iman 

kepada hari Akhir, dan Iman kepada qodlo‟ dan qodar (takdir baik dan 

takdir buruk).
76

 Sebagaimana Allah ber-Firman:  
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan 

Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka 

berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada 

jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.” (QS. 

Al-Hujurat: 15)
77

 
 

Pengertian Iman kepada Allah yaitu percaya atau meyakini 

bahwa Allah SWT yang Maha Esa, meyakini bahwa tidak ada Tuhan 

selain–Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang serupa dengan-

Nya, dan meyakini keberadaan Allah beserta sifat-sifat yang dimiliki-

Nya. Maksudnya kita harus meyakini adanya Allah dan Ia memiliki 

sifat-sifat yang mulia (asmaul husna). Beriman kepada Allah 

merupakan dasar utama keimanan seseorang, dari situlah ia 

melahirkan ketaatan dalam dirinya terhadap yang lainnya.
78

 Adapun 

kebalikan dari Iman kepada Allah adalah Musyrik yaitu meyakini 

adanya Tuhan selain Allah, dan perbuatan musyrik tersebut 

merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali ia 

bertaubat dengan sungguh-sungguh.  
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78
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Keterangan taat kepada Allah, serta meyakini adanya Allah yang 

terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad adalah sebagaimana maqolah 

pada bab II maqolah ke 22:
79

  

   َمْن َكاَن اِبلطَّاَعِة ِعْنَد هللَا َقرِيْ ًبا َكاَن بَ ْيَ النَّاِس َغرِيْ ًبا
 Artinya: “Siapa saja yang ketaatannya kepada Allah dekat, 

maka ia akan merasa asing berada diantara manusia”  

  

Maksud dari maqolah tersebut, yakni siapa saja yang dirinya 

disibukan dengan taat kepada Allah, dan meyakini keberadaan Allah, 

maka ia akan menjadi manusia yang enggan bercampur dengan orang 

lain dalam urusan duniawi, ia lebih mementingkan dirinya untuk 

melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bekal di akhirat.  

2. Nilai Syari‟ah  

a. Keutamaan menuntut ilmu  

Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Karena 

tanpa ilmu kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik,. Dengan 

ilmu maka akan dapat mengetahui hal-hal yang wajib, sunnah, dan 

yang diharamkanَ karena menuntut ilmu hukumnya wajib bagi semua 

umat Islam. Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah SAW:  

  80 َوُمْسِلَمةٍ طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيُضٌة َعِلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوقَاَل َرُسْو ُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : 
Artinya:“Rasulullah SAW bersabda: Menuntut ilmu adalah wajib 

bagi semua umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. 
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Dari hadits tersebut, telah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu 

hukumnya wajib, karena jika seseorang yang tidak memiliki ilmu 

maka ia bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ia mudah diperdaya karena 

kebodohannya, tidak dapat tegak dalam memenuhi serta menjalankan 

perintah Allah dan tidak taat dalam menjauhi larangan Allah, serta ia 

tidak dapat menjalankan apa yang disyari‟atkan oleh Allah. Seseorang 

dianjurkan untuk mencari ilmu yang barokah serta manfaat yaitu ilmu 

yang didapatkannya dapat memberikan manfaat kepada kita dan 

semua orang sehingga dapat menunjukkan pada jalan yang diridhoi 

oleh Allah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Maka jika seseorang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu 

akan diangkat derajadnya oleh Allah SWT. sebagaimana Firman 

Allah:  

                     

                   

                    

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis, Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadalah: 11)
81
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Keterangan balasan bagi orang yang senang mencari ilmu 

pengetahuan juga terdapat pada kitab Nashoihul „Ibad tepatnya pada 

bab II nasehat ke-6:
82

 

َعْن َعِلى رضى هللا عنو : َمْن َكاَن ىِف طََلِب اْلِعْلِم َكاَنْت اجْلَنَُّة ىِف طََلِبِو َوَمْن َكاَن ىِف 
 طََلِب اْلَمْعِصَيِة َكاَنْت النَّاُر ىِف طََلِبِو. 

Artinya: “Diriwayatkan dari „Ali r.a. berkata: siapa saja yang 

menuntut ilmu, sesungguhnya ia tengah mencari surga. 

Siapa saja yang mencari maksiat, sesungguhnya ia 

tengah menuntut neraka.” 

 

Maksud dari nasihat tersebut adalah siapa saja yang 

menyibukkan diri dalam mencari ilmu yang bermanfaat, dan orang 

tersebut dalam keadaan sudah baligh dan berakal maka ia tidak boleh 

mengabaikannya, maka sesungguhnya ia tengah mencari surga dan 

ridha Allah SWT. dan siapa saja yang mencari jalan menuju 

kemaksiatan atau ia senang berbuat maksiat, maka ia mencari neraka 

dan murka Allah SWT.  

b. Keutamaan sholat berjama‟ah  

Sholat dalam arti bahasa adalah do‟a. Sedangkan sholat dalam 

arti istilah adalah perbuatan yang diajarkan oleh syara‟ yang dimulai 

dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
83

 Takbiratul ihram 

adalah mengucapkan Allahu Akbar yang dilakukan secara bersamaaan 

dengan mengangkat kedua tangan searah dengan pundak disertai 

dengan melafalkan niat sholat dalam hati.  
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Sholat merupakan tiang agama. Jika seseorang mengerjakan 

sholat lima waktu dengan baik, maka ia telah melaksanakan hak-hak 

rububiyah Allah dan segala bentuk ibadah karena sholat merupakan 

bentuk penghambaan diri seseorang pada Allah. Dan dengan 

mengerjakan sholat secara tepat waktu ia menjadi tolak ukur untuk 

menilai baik buruknya seseorang. Jika ia buruk dalam sholatnya maka 

buruk pula kepribadian pada dirinya, jika ia baik dalam mengerjakan 

sholat dalam artian dia rajin untuk mengerjakan sholat secara tepat 

waktu maka baik pula kepribadian pada dirinya. Dan Allah ber-

Firman:  

                       

                

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan 

apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan 

mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah 

Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-

Baqarah: 110)
84

 

 

Sebagaimana yang terdapat pada kitab Nashoihul „Ibad, bahwa 

sholat merupakan tiang agama yang wajib dilakukan bagi seluruh 

umat muslim yang terdapat pada bab X maqolah (21): 
85
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َها َعْشُر ِخَصاٍل : َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة رشى هللا عنو َعِن  ْيِن َوِفي ْ النَِّبِّ ملسو هيلع هللا ىلص : الصَّاَلُة ِعَماُد الدِّ
َما ْيِن َوأَْنٌس ىِف اْلَقرْبِ َوُمْنِزُل الرَّمْحَِة َو ِمْفَتاُح السَّ ِء َوثَ ْقُل زَْيُن اْلَوْجِو َونُ ْوُر اْلَقْلِب َوَرَواَحُة الدِّ

َزاِن َوَمْرَضاُة الرَّبِّ  ْيَن َوَمْن  اْلِمي ْ َومَثَُن اجْلَنَِّة َوِحَجاٌب ِمَن النَّاِر َفَمْن َأقَاَمَها فَ َقْد َأقَاَم الدِّ
ْينَ     تَ رََكَها فَ َقْد َىَدَم الدِّ

Artinya: “Diriwayatkan dari Sahabat Abi Hurairah r.a. dari 

Rasulullah SAW. bersabda: Sholat itu adalah tiang 

agama. Di dalam sholat terdapat sepuluh perkara, yaitu: 

keindahan wajah, cahaya hati, kesenangan jasmani, 

ketenangan di dalam kubur, tempat turunnya kasih 

sayang, kunci langit, berat dalam mizan (timbangan), 

ridla Allah, harga surga, dan penghalang dari neraka.” 

Dari keterangan tersebut, baik yang telah dipaparkan pada ayat 

al-Qur‟an dan Hadits, bahwasanya sholat itu merupakan timbangan 

amal. Siapa saja yang menyempurnakannya dengan menjaga yang 

wajib dan yang sunnah, maka ia dapat mengambil haknya yang telah 

dijanjikan oleh Allah, yaitu pahala surga dan keselamatan dari siksa 

api neraka. Jadi, barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia 

mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia 

menghancurkan agamanya.    

c. Anjuran untuk Puasa 

Puasa merupakan rukun Islam yang ke-empat. Secara bahasa 

puasa diartikan dengan menahan diri, yakni menahan diri dari makan 

dan minum yang dimulai dari Fajar sampai terbenamnya matahari. 

Tidak hanya menahan makan dan minum, puasa juga menahan diri 

dari segala perbuatan yang membatalkan puasa. Anjuran kewajiban 

melaksanakan puasa wajib telah disebutkan oleh Allah pada Al-

Qur‟an sebagaimana Firman-Nya:  
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 

183)
86

 

 

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa puasa merupakan 

kewajiban universal artinya puasa juga telah diwajibkan kepada umat 

sebelum Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan puasa bukan hanya 

menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh pada siang hari saja, 

akan tetapi mengandung arti menahan diri dari segala perbuatan yang 

tidak sesuai dengan hikmah dan tujuan puasa.  

Puasa merupakan benteng dari api neraka, baik puasa wajib 

maupun puasa sunnah. Salah satu nasihat yang terdapat dalam kitab 

Nashoihul „Ibad adalah terdapat pada Bab IV maqolah ke (6): 
87

 

ٍم فَ َقْد َأدَّى َياِم، َوَمْن قَ َرَأ ُكلَّ يَ ْوٍم ِمائَُة آيٍَة  ...... َوَمْن َصاَم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َثاَلثَُة َأَّيَّ َحقُّ الصِّ
.َفَ َقْد َأدَّى َحقَّ اْلِقَراَءةِ   

َ“..... Dan barangsiapa yang berpuasa tiga hari dalam sebulan (yaitu 

hari Bidh) maka sungguh ia telah menunaikan hak berpuasa. Dan 

barangsiapa yang membaca seratus ayat dalam sehari, maka ia telah 

menunaikan hak-hak membaca al-Qur‟an.”    

 

Dalam keterangan tersebut, dianjurkan pada seluruh umat 

muslim untuk menjalankan ibadah puasa sunnah, salah satunya adalah 

puasa pada hari bidh yakni puasa di hari ke 13,14, dan 15 pada tiap 
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bulan Hijriyah. Adapun hikmah dari melaksanakan puasa tiga hari 

pada setiap bulan tersebut adalah bahwa kebaikan akan dibalas 

sepuluh kali lipat kebaikan serupa, maka berpuasa sehari ibarat 

berpuasa sebulan penuh. Dengan demikian, ibadah sunnah dapat 

dicapai dengan berpuasa tiga hari dalam setiap bulan.  

3. Nilai Akhlak  

a. Taqwa  

Taqwa ialah melaksanakan segala perintah Allah SWT dan 

menjauhi segala yang dilarang-Nya, baik secara lahiriah maupun 

bathiniah dengan cara mensyiarkan agama Allah.
88

 Nasihat mengenai 

taqwa juga dijelaskan pada kitab Nashoihul „Ibad di bab II maqolah 

ke-8: 
89

 

ْقَوى ُكلَِّت اأْلَْلَسَن َعْن َوْصِف رِْبِح  ِمَن اأْلَْعَمِش رضى هللا عنو : َمْن َكاَن رَْأُس َماِلِو الت َّ
نْ َيا ُكلَّتِ  اأْلَْلَسَن َعْن َوْصِف َخْسَراِن ِديِْنِو  ِديْ ْنِو، َوَمْن َكاَن رَْأُس َمالُُو الدُّ  

 

 

“Diriwayatkan dari sahabat A‟masy (namanya Sulaiman 

bin Mahran al-Kufi r.a. berkata: “Barangsiapa yang modal 

hartanya adalah taqwa, maka lidahnya akan kelu untuk 

melukiskan keuntungan agamanya. Dan barangsiapa yang 

modal hartanya adalah dunia, maka kelu pula lidah untuk 

melukiskan kerugian agamanya.” 

 

Adapun maksud dari nasihat tersebut adalah siapa saja orang 

yang semasa hidupnya berpegang teguh pada taqwa dengan cara 

mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan yang jelas 
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di larang oleh Allah dengan mendasarkan seluruh perbuatannya 

pada syariat agama, maka ia mendapatkan kebaikan yang tidak 

terhitung. Dan barangsiapa yang dalam hidupnya berpegang teguh 

pada hal-hal yang bertentangan dari syariat agama, maka ia mendapat 

keburukan yang tiada tara, sehingga lidah sulit untuk 

menghitungnya.
90

  

Oleh sebab itu, dalam jiwa seorang pelajar perilaku taqwa 

sangatlah dibutuhkan dan harus ditanamkan perilaku taqwa, dengan 

harapan agar ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat bagi dirinya 

sendiri maupun kepada orang lain. Dengan catatan tidak melupakan 

Allah sebagai sumber segala ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu 

dan menanamkan perilaku taqwa dalam dirinya maka ia akan merasa 

takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan 

melaksanakan segala sesuatu yang diperintah-Nya. Sebagaimana 

Allah ber-Firman:  
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada 

Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya Allah 

memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni 

bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan 

Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat 

kemenangan yang besar.” (Q.S. Al-Ahzab: 70-71)
91

 

 

Dalam ayat tersebut telah jelas digambarkan oleh Allah bahwa 

jika kita bertaqwa dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan 

memperbaiki amal perbuatannya dan mengampuni segala dosa yang 

pernah diperbuatnya. Karena taqwa merupakan sikap yang sadar 

secara penuh bahwa Allah selalu  mengawasi kita, kemudian kita 

berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai Allah dengan menjauhi 

atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhaiNya.
92

 

b. Tolong-menolong  

Ta‟awun atau tolong-menolong merupakan hal yang 

diperintahkan oleh Allah SWT. kepada hamba-hambaNya yang 

beriman supaya saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam 

melakukan suatu hal yang baik. Semua orang tidak diperkenankan 

untuk memilih hidup di dunia ini dalam keadaan sendiri, karena hal 

tersebut bertentangan dengan sifat, potensi dan kebaikan manusia. 

Sebagaimana yang terdapat pada Firman Allah:  

   .....                     
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 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2012) hlm. 93. 



80 

 

Artinya: “....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.”(Q.S. Al-Maidah:2)
93

 

Dalam ayat diatas, disebutkan bahwa Allah memerintahkan 

kepada hamba-hanya-Nya yang beriman supaya saling tolong-

menolong, dan bekerjasama dalam melakukan hal perbuatan yang 

baik, yaitu perkara yang baik, dan mencegah kepada hamba-Nya 

untuk saling tolong-menolong dalam perkara yang bathil karena 

perkara yang haram adalah dosa.  

Menjadi manusia yang bertanggung jawab merupakan sosok 

manusia yang memanfaatkan dirinya dengan sebaik mungkin selama 

hidupnya, dan juga memberi manfaat kepada orang lain baik melalui 

ucapan, kedudukan, harta, dan fisik. Dalam kitab Nashoihul „Ibad 

sebuah nasihat untuk saling tolong-menolong terdapat pada bab II 

maqolah pertama:
94

  

ْفُع لِْلُمْسِلِمْيَ  مْيَاُن اِبهلِل َوالن َّ ُهَما اإْلِ .َخْصَلَتاِن اَلَشْيَء َأْفَضُل ِمن ْ  
“Ada dua hal, tiada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman 

kepada Allah dan menyebarkan kemanfaatan bagi kaum muslimin.” 

Dalam nasihat tersebut, dijelaskan bahwa ada dua hal yang 

sama-sama penting yakni iman kepada Allah dan menyebarkan 

kemanfaatan bagi kaum muslim, karena sebaik-baik manusia adalah 
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yang memberi manfaat kepada muslim lainnya, saling tolong-

menolong pada orang yang kurang mampu. Sebagaimana sabda Nabi 

Muhammad SAW.:  

ْعَماِل ِإْدَخاُل قَاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : َأَحبُّ اْلِعَباِد ِإىَل هللِا تَ َعاىَل أَنْ َفُع النَّاِس ِللنَّاِس َوَأْفَضُل اأْلَ 
ُرْوِر َعَلى قَ ْلِب اْلُمْؤِمِن َيْطُرُد َعْنُو ُجْوًعا َأْو َكْشُف َعْنُو َكْراًب أَ  ْو يَ ْقِضى َلُو َديْ ًنا َوَخْصَلَتاِن السُّ

 . ْرُك اِبهلِل َوالضُّرُّ اِبْلُمْسِلِمْيَ ُهَما الشِّ  اَلَشْيَء َأْخَبَث ِمن ْ
“Rasulullah SAW. bersabda: Hamba yang paling dicintai oleh 

Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebaik-

baik perbuatan adalah memberikan kebahagiaan di hati seorang 

mukmin, menghilangkan rasa laparnya atau menghilangkan 

kesusahannya, atau melunasi utangnya. Dan dua hal dimana tidak 

ada yang lebih menjijikkan darinya, yaitu syirik kepada Allah SWT. 

dan mendzalimi kaum muslimin.”  

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa hamba yang dicintai 

oleh Allah adalah ia yang bermanfaat bagi saudara muslim yang 

lainnya, ia merasa senang jika bisa membantu kebaikan kepada 

muslim yang lain, sehingga ia membuat orang lain merasa senang 

pada dirinya atas segala pertolongan yang telah diberikannya, 

sehingga dapat mengurangi beban atau susah pada seseorang yang 

telah ia tolong.  

c. Mendekatkan diri pada Ulama‟  

ْد َأْكَرَم هللاُ َوَرُسْولُُو  قَاَل َرُسْوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : َأْكرُِمْوا اْلُعَلَماَء فَِإن َُّهْم َورَثَُة اأْلَنِْبَياِء َفَمْن َأْكَرَمُهْم فَ قَ   
“Rasulullah SAW. bersabda: Muliakanlah para ulama‟, 

sebab mereka itu adalah pewaris para Nabi. Barangsiapa yang 

memuliakan mereka, maka sesungguhnya ia telah memuliakan 

Allah dan Rasul-Nya.” (H.R. Thabrani)
95
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Dari keterangan tersebut, seorang ulama‟ adalah pewaris para 

Nabi, jadi jika kita menghormati para Ulama‟ maka ia telah 

memuliakan Allah dan Rasul Allah. Bukan harta ataupun kedudukan 

namun, ilmu pengetahuan terutama pengetahuan agama Islam yang 

diwariskan kepada para ulama‟, sehingga melalui ulama‟ seseorang 

akan bisa mendapatkan serta menyaring ilmu pengetahuan yang telah 

dipelajari. Oleh sebab itu, berkumpul dengan para ulama‟ akan 

mendapatkan banyak pengetahuan terutama tentang ilmu agama. Dan 

juga karena seringnya seseorang berkumpul dengan para ulama‟ maka 

dapat mendidik tingkah laku menjadi baik berkat pengaruh kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama‟ dalam sehari-hari yang 

tentunya lebih baik.  

Ulama‟ terbagi menjadi 3 macam, diantaranya:
96

  

1. Ulama‟ yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum 

Allah. Ulama‟ seperti itulah yang ahli fatwa.  

2. Ulama‟ yang  hanya mengetahui Dzat Allah saja. Ulama‟ seperti 

itu disebut para hukama‟. Golongan ulama‟ ini adalah mereka 

senantiasa menitikberatkan pada upaya memperbaiki tingkah laku 

dan akhlak, sebab hati mereka telah disinari ma‟rifatullah dan 

perasaan mereka disinari oleh cahaya kebesaran-Nya.  
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3. Ulama‟ yang menguasai kedua bidang diatas, yakni dapat 

memahami hukum-hukum Allah dan juga mengetahui Dzat Allah, 

maka mereka adalah para pembesar atau yang disebut dengan 

Kubara‟.  

Oleh karena itu, dengan mudah bergaul dan mendekat pada para 

ulama‟ yakni golongan orang yang dekat dengan Allah maka akan 

membawa kebaikan. Karena lirikan dari ulama‟ lebih bermanfaat 

dibandingkan ucapannya. Jika mereka melirik pada seseorang, maka 

hal tersebut memberikan manfaat dan barokah dibanding dengan 

ucapannya, namun jika lirikannya tidak memberikan manfaat, maka 

tidak akan bermanfaat pula ucapannya pada seseorang yang ia lirik. 

Karena wajah ulama‟ memberikan aura tersendiri yang menimbulkan 

rasa bahagia dalam hati.  

Berangkat dari keterangan diatas, ulama‟ juga bisa disebut 

dengan seorang guru. Yang mana guru adalah seseorang yang telah 

mendidik tentang masalah etika, akhlak, budi pekerti yang mulia, 

sehingga mengantar ke suatu martabat yang tinggi.
97

 Disamping itu, 

guru telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang berbagai 

permasalahan yang mendatangkan kemanfaatan, apabila dirimu 

bersedia untuk mengamalkannya.  
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d. Zuhud  

Zuhud adalah sederhana, maksudnya yaitu meninggalkan hal 

duniawi. Seseorang yang memiliki sifat zuhud, ia menggunakan 

segala sesuatu yang tersedia tanpa menginginkan yang lebih. Hal ini 

seorang guru maupun siswa senantiasa dianjurkan memiliki sifat 

zuhud, yakni berperilaku sederhana dalam segala hal, tidak berlebihan 

dan tidak pula kikir. Seseorang dianjurkan hidup sederhana, akan 

tetapi tidak berarti ia hidup dalam kekurangan ataupun melarat, hidup 

sederhana yaitu hidup yang secara seimbang antara menjalankan 

kehidupan di dunia dan tidak meninggalkan kewajiban yang 

dipertanggung jawabkannya di akhirat kelak. Sebagaimana Firman 

Allah SWT.:  

                         

                       

                         

                        
 

Artinya: “Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini 

hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan 

dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-

banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan 

yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; 

kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat 

warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat 

(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 
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keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah 

kesenangan yang menipu.” (Q.S. Al-Hadid: 20)
98

 

 

Diterangkan dalam kitab Nashaihul „Ibad mengenai nasihat 

dari golongan orang-orang yang zuhud. Sebagaimana dijelaskan pada 

maqolah berikut:
َ99
  

َوُىَو َعْن بَ ْعِض الزَُّىاِد َمْن َأْذَنَب َذنْ ًبا َوُىَو َيْضَحَك فَِإنَّ هللَا يُْدِخْلُو النَّاَر 
َ.يَ ْبِكى َوَمْن َأطَاَع َوُىَو يَ ْبِكى فَِإنَّ هللاَ تَ َعأىَل يُْدِخْلُو اجْلَنََّة َوُىَو َيْضَحكَ   

 

“Sebagian orang-orang zuhud berkata siapa saja yang 

melakukan dosa sementara ia tertawa, maka Allah akan 

memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis, dan 

siapa saja yang melakukan ketaatan, sementara ia menangis, 

maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, 

sementara ia dalam keadaan tertawa.” 

Menurut keterangan dalam kitab Nashoihul „Ibad tersebut, 

bahwa orang-orang zuhud adalah golongan orang yang mengabaikan 

urusan dunia, mereka tidak peduli dengan apa yang dimilikinya 

bahkan mereka hanya mengambil sebagian darinya sebatas untuk 

menyambung hidup. Adapun maksud dari nasihat tersebut adalah 

mengingatkan kepada seseorang untuk selalu ingat pada Allah, ketika 

seseorang melakukan perbuatan dosa namun ia merasa senang dengan 

perbuatan yang dilakukannya, maka ia akan dimasukkan dalam neraka 

karena seharusnya orang yang melakukan dosa ia harus menyesali 

dosanya dan memohon ampun kepada Allah.  
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Dan seseorang yang melakukan ketaatan namun ia menangis 

karena ia malu dan takut kepada Allah atas segala kelalaiannya maka 

Allah akan memasukkannya dalam surga Allah serta ia mendapat 

ampunan dari Allah SWT.  

e. Tawadhu‟ (Rendah Hati) 

Tawadhu‟ merupakan hiasan bagi kemuliaan dari keturunan. 

Adapun diantara tanda tawadhu‟ adalah mencintai nasihat dan 

kebenaran dari siapapun sumbernya, baik dari orang mulia maupun 

dari orang yang hina. Sebagaimana nasihat yang terdapat dalam kitab 

Nashoihul „Ibad pada bab VIII maqolah ke-2, yang berbunyi:
100

 

ْنَساَن ِمْن َمَفاِخِر آاَبئِِو َأْو ِمْن َمَناِقِب  َواَضُع زِيْ َنُة احلََْسِب  َوُىَو َمايَ ُعْدُه اإْلِ َو الت َّ
َواَضُع ُحبُّ اخْلُُمْوِل َو قَ بُ ْوُل احْلَقِّ ممَّْن َجاَء بِوِ  ِمْن  نَ ْفِسِو ِمْن ُوُجْوِدِه ُشَجاَعِتِو َفِمْن َأَمارَاِت الت َّ

َوِضْيٍع.   َشرِْيٍف َأوْ   

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim r.a. yang dikutip oleh Abdul 

aziz bin Muhammad as-Sadhan dalam bukunya yang berjudul 

bimbingan menuntut ilmu, bahwa pengertian tawadhu‟ adalah 

retaknya hati karena Allah, rendah hati dan menyayangi makhluk. Dia 

tidak memperlihatkan kelebihannya di atas orang lain, bahkan dia 

tidak memperlihatkan bahwa dirinya yang paling benar, walaupun 

sebenarnya memang dialah yang benar.  Dari pengertian tersebut, 

sangat dianjurkan bagi orang muslim untuk memiliki sikap tawadhu‟ 

yaitu untuk dimuliakan sebab Allah akan mengangkat derajad orang-

orang yang tawadhu‟ dan merendahkan orang-orang yang sombong.
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Adapun urgensi menurut peneliti sikap tawadhu‟ atau rendah 

hati sangat diperlukan bagi setiap diri seorang siswa yaitu dengan cara 

siswa bersikap sopan santun baik dihadapan teman, guru, dan telebih 

lagi bersikap tawadhu‟ pada kedua orang tua.  

f. Berperilaku baik pada sesama  

Salah satu sifat yang dianugrahkan oleh Allah kepada 

makhluknya adalah sifat kasih sayang atau saling berbuat baik, tidak 

hanya pada sesama manusia akan tetapi juga kepada semua makhluk 

yang bernyawa. Dan Allah telah memerintahkan kepada umat Islam 

untuk saling mengasihi sesama manusia, terlebih terhadap sesama 

orang mukmin. Sebagaimana Firman Allah:  

                         

    

 
Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 

mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat: 10)
101

 

 

Seperti yang telah disebutkan dalam kutipan kitab Nashoihul 

„Ibad pada bab III maqolah ke-3, yang berisi:
102

  

َؤاِل ِنْصُف اْلِعْلِم َوُحْسُن التَّْدِبرْيِ نَّ النَِّبَّ أ َ".....  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَدارَاُة النَّاِس َصَدَقٌة َوُحْسُن السُّ
... اخل"  ِنْصُف اْلَمِعْيَشةَ   

“.... Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Lemah-

lembut terhadap manusia adalah sedekah ....”
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Maksud dari nasihat tersebut adalah bersikap lemah lembut 

dalam setiap perkataan dan perbuatan, yang mana sikap tersebut akan 

diberi pahala seperti halnya pahala sedekah. Karena lemah lembut 

merupakan salah satu sikap dari Rasulullah SAW, seperti beliau yang 

tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menegur seorang 

pembantu, juga tidak pernah memukul pada seseorang apalagi pada 

seorang wanita.  

g. Keutamaan diam (menjaga lisan) 

Lidah merupakan salah satu anggota tubuh yang tak bertulang 

dan lentur, namun ia sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari dan 

Allah senantiasa mengingatkan agar kita berhati-hati dalam 

menggunakannya. Jika kita tidak bisa berkata baik maka lebih baik 

diam. Allah SWT. berfirman:  

   َ ََ ََ  َ َ َََََ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu 

kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.” 

(Q.S. Al-Ahzab: 70)
103

 

  

Anjuran untuk senantiasa berbicara baik yang terdapat dalam 

kitab Nashaihul „Ibad adalah kutipan hadits pada bab IV maqolah ke-

11 yang berbunyi:
104

  

ٌر لِْلَجاِىِل َوالصَّْوُم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر   .... قَاَل النَِّب ملسو هيلع هللا ىلص : الصَّْمُت زَْيٌن لِْلَعاَلِِ َوِست ْ
 َوالصَّْمُت َأْفَضلُ  ...... اخل 

                                                           
103

 Kementerian Agama RI, Op.Cit., hlm. 420. 
104

 Syekh Muhammad Nawawi, Op.Cit., hlm. 23. 



89 

 

“Rasulullah SAW. bersabda: Diam itu adalah perhiasan bagi 

para orang alim dan tutup penghalang bagi orang yang 

bodoh.” 

 

Maksud dari hadits diatas adalah diam merupakan perhiasan 

bagi orang yang alim (orang yang penuntut ilmu) karena dengan 

diamnya seorang yang alim akan terlihat wibawa dan tenang pada 

dirinya, dan orang yang bodoh akan tertutupi kebodohannya selama ia 

tidak banyak bicara atau lebih baik diam. Karena diam itu merupakan 

tingkatan ibadah yang paling tinggi.  

Diam merupakan tuannya akhlak yang terpuji (baik). Karena 

diam dalam hal-hal yang tidak mengandung pahala merupakan 

tuannya akhlak mulia, sebab hal tersebut akan menyelamatkan 

pelakunya dari ghibah dan sebagainya. Diam yang dimaksud yaitu 

menghindari dari hal-hal yang tidak berguna baik bagi agama maupun 

dunia ini. Tidak menimpali pendapat orang sehingga melampaui 

batas, sebab sumber kesalahan yang paling banyak berasal dari lidah. 

Seperti halnya jika kita tidak hati-hati dalam menjaga lisan atau 

ucapan kita, maka akan menimbulkan perselisihan dalam pertemanan 

karena salah perkataan.  

h. Larangan Meremehkan  

Meremehkan atau menghina orang lain merupakan salah satu 

perbuatan yang dialarang dalam agama Islam. Akan tetapi, saat ini 

banyak orang yang tidak memperhatikannya, bahkan saling menghina, 
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menyindir, mengejek, atau bahkan meremehkan orang lain sudah 

biasa bukanlah menjadi hal yang aneh lagi.  

Dalam Kitab Nashaihul „Ibad dijelaskan tentang larangan 

untuk meremehkan pada lima golongan manusia, yang terdapat pada 

bab V maqolah pertama: 
105

 

ْيَن  ُرِوَي َعِن النَِّبِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن َأَىاَن ََخَْسًة َخِسَر ََخَْسةً  َمِن اْسَتَخفَّ اِبْلُعَلَماِء َخَسَر الدِّ
َراِن َخِسَر اْلَمَناِفَع َوَمِن اْسَتَخفَّ ِبَِْىِلِو  َوَمِن اْسَتَخفَّ اِبأْلََمَراِء َخِسَر الدُّ نْ َيا َوَمِن اْسَتَخفَّ اِبجْلِي ْ

 َخِسَر طَيِِّب اْلَمِعْيَشِة.  
  

“Diriwayatkan dari Rasulullah SAW.: barangsiapa 

merendahkan lima kelompok manusia, maka ia akan merugi dalam 

lima hal: Pertama, barangsiapa yang menyepelehkan ulama‟, maka ia 

akan merugi dalam hal agama. Kedua, barangsiapa yang 

menyepelehkan pemimpin, maka merugilah ia dalam hal dunia. 

Ketiga, barangsiapa yang menyepelehkan tetangganya, maka ia akan 

merugi dari kebaikannya. Keempat, barangsiapa yang menyepelehkan 

kerabat, maka merugilah ia dalam hal kasih sayang. Kelima, 

barangsiapa yang meremehkan keluarganya (istrinya), maka 

merugilah ia dalam kebahagiaan hidup.” 

Dalam Firman Allah, terdapat satu petunjuk agar kita tidak 

memiliki sifat suka meremehkan orang lain:  

 

 

                                                           
105

 Syekh Muhammad Nawawi, Op.Cit., hlm. 29-30. 



91 

 

                          

                    

                    

                  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan 

orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh 

Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan 

jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 

baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan 

jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 

ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 

buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, 

Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-

Hujurat: 11)
106

 
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak pernah tau apa 

yang akan terjadi pada kita nantinya. Bisa jadi kita yang tadinya baik, 

berubah menjadi buruk, ataupun bisa sebaliknya yang tadinya buruk 

justru mendapatkan hidayah dari Allah sehingga menjadi baik. Oleh 

karena itu, janganlah kita mencela antar sesama orang mukmin karena 

sesama orang mukmin adalah seperti mencela diri sendiri. 

i. Keutamaan sabar, syukur, dan santun  

Sabar adalah menahan hawa nafsu agar tetap berada pada 

batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Sabar juga merupakan 

salah satu sifat keutamaan yang sangat dibutuhkan oleh seorang 

muslim, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan 
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agamanya. Allah akan memberikan derajad yang tinggi dan kebaikan, 

serta menjadikannya sebagai buah dari kesabaran, sebagaimana 

Firman-Nya:  

...                

    

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami akan memberi Balasan kepada 

orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 96)
107

 

 

Syukur adalah berterima kasih atas segala nikmat yang telah 

diberikan oleh Allah kepada kita. Menjadi seorang hamba Allah 

haruslah selalu bersyukur kepada Tuhannya. Karena terkadang saat 

kita mendapatkan nikmat dan kebahagiaan dari Allah, kita lalai dalam 

mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Namun, saat 

mendapatkan cobaan atau musibah, maka ia mengaku bahwa sedang 

diuji oleh Allah. Padahal Allah selalu ada untuk hamba-Nya dalam 

keadaan apapun. Karena begitu pentingnya manfaat atas syukur dalam 

kehidupan di dunia ini, hingga Allah ber-Firman dalam Al-Qur‟an:  
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Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. 

Ibrahim: 7)
108

 
 

Adapun cara paling mudah agar bisa menimbulkan perasaan 

syukur yang tulus adalah belajar “melihat ke bawah”. Banyak orang 

tidak bersyukur karena hanya melihat kondisi orang lain yang lebih 

daripada mereka. Biasanya mereka akan membandingkan diri dengan 

orang lain yang lebih dari dirinya. Dengan melihat ke atas, bisa jadi 

kita lupa bahwa sebenarnya hidup kita sendiri ajaib, luar biasa, dan 

harus kita syukuri. Apalagi bila diiringi dengan perasaan iri dan 

dengki terhadap kelebihan orang lain, yang muncul biasanya adalah 

perasaan marah dan kecewa. Perasaan tersebut membuat malam 

menjadi sulit bersyukur. Dengan sifat iri, artinya kita merasa kurang 

senang atau cemburu melihat keberhasilan atau keberuntungan orang 

lain.
109

 Jika diri terus membanding-bandingkan dengan orang yang 

lebih baik kondisi hidupnya tidak sebaik hidup kita, kita bisa lebih 

terbantu untuk bersyukur. Namun, juga perlu pembandingan pada diri 

dengan penuh kesadaran dan hati-hati karena tanpa pkita sadari, kita 

akan merasa bangga dengan keadaan yang lebih baik. 
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Oleh sebab itu, Sabar dan syukur merupakan suatu keterkaitan 

yang ada diantara nikmat dan cobaan, dimana manusia tidak terlepas 

dari keduanya.  

j. Saling memaafkan  

َعْن َعِلى هنع هللا يضر: ِإنَّ َأْصَعَب اأْلَْعَماَل َأْربَُع ِحَصاٍل : اْلَعْفُو ِعْنَد اْلَغَضِب َواجْلُْوُد ىِف 
َوقَ ْوُل احلَّقِّ ِلَمْن ََيَافُُو َأْو يَ ْرُجْوُه. اْلِعْسَرِة َواْلِعَفُة ىِف اخْلَْلَوةِ   

  
“Diriwayatkan hadits dari sahabat „Ali, bahwasanya: 

sesungguhnya sulitnya amal itu ada dalam empat hal; pertama, 

memaafkan dalam keadaan mampu membalas. Kedua, murah hati 

dalam kondisi sulit. Ketiga, menahandiri dari hal-hal yang haram 

saat sendirian, dan ke-empat, mengatakan kebenaran pada orang 

yang ditakutinya.” 

Dalam keterangan diatas, dijelaskan bahwa mengingatkan pada 

hambanya untuk senantiasa saling memaaafkan karena barangsiapa 

yang mampu menahan marahnya dan menghamparkan keridhahannya, 

memberikan kebaikannya, menyambung silaturrahimnya, dan 

melaksanakan amanatnya, maka kelak Allah akan memasukkannya 

pada Hari Kiamat de dalam cahanya-Nya yang agung. 

B. Relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad 

dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan 

Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

 

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan sekilas data dari 

penjelasan mengenai relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Kitab 

Nashaihul „Ibad dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan 

Permendikbud No. 68 Tahun 2013. Namun, hasil dari nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terdapat pada kitab Nashaihul „Ibad tidak semuanya relevan 
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dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud 

No. 68 Tahun 2013. Adapun yang relevan dengan materi pelajaran PAI 

adalah Beriman kepada Allah Swt., Indahnya sholat berjama‟ah dan sholat 

sunnah, semangat mencari ilmu dan mengamalkannya, anjuran untuk puasa 

wajib, sayang dan patuh terhadap kedua orang tua, keutamaan sikap sopan 

santun, keutamaan bersikap tawadhu‟.  

Pada dasarnya, manusia lahir tanpa memiliki ilmu pengetahuan, tetapi 

telah dilengkapi dengan fitrah yang memungkinkan dirinya untuk menguasai 

berbagai pengetahuan dan peradaban. Melalui fitrah pada diri seseorang 

itulah ia belajar dari lingkungan, karena kondisi awal individu dan proses 

pendidikannya tersebut diisyaratkan oleh Allah SWT. sebagaimana Firman-

Nya:  

                   

            

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S. An-Nahl: 78)
110

  

Sedangkan arti pendidikan (tarbiyah) adalah usaha sadar dan 

sistematis yang dilakukan tidak hanya untuk memanusiakan manusia, tetapi 

juga agar manusia menyadari posisinya sebagai kholifatullah fil ardhi,
111
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yang mana akan dapat meningkatkan dirinya untuk menjadi manusia yang 

bertaqwa, beriman, berilmu dan beramal sholeh.  

Untuk menjadikan sebuah umat yang berilmu, berakhlak dan berbudi 

pekerti yang baik serta berpendidikan tinggi, maka peran orang tua dalam 

masalah ini lebih diutamakan daripada masalah yang lain. Karena perhatian 

orang tua kepada anak-anaknya sangatlah diperlukan dari sejak dini untuk 

mengenalkan terhadap anaknya akan hal-hal yang bernilai luhur, serta dapat 

menjauhkannya dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak kesucian fitrah 

sang anak. Dalam hal ini, jika orang tua merasa kurang mampu untuk 

memberikan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan pada sang anak, maka 

orang tua alangkah baiknya menyekolahkan anaknya dan pendidikan akan 

dilakukan oleh seorang guru, yang mana guru merupakan orang tua sebagai 

pengganti orang tua dalam dunia pendidikan formal di sekolah.  

Adapun relevansi nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam 

kitab Nashaihul „Ibad dengan materi PAI tingkat SMP dan SMA/SMK, 

diantaranya adalah:  

1. Relevansi nilai Iman kepada Allah dengan materi PAI tingkat SMP 

dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

Pendidikan tauhid/keimanan merupakan hal yang penting ditanamkan 

pada jiwa seseorang dari sejak kecil. Pendidikan tauhid adalah suatu usaha 

atau kegiatan dapat terarah dan mencapai sasaran sesuai dengan yang 

diharapkan maka harus ada tujuannya, demikian pula dengan pendidikan. 

Menurut Zakiah Deradjat, tujuan pendidikan tauhid ialah sesuatu yang 
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diharapkan akan tercapai setelah usaha atau kegiatan itu selesai.
112

 Jadi, 

pendidikan tauhid dapat dikatakan bahwa suatu usaha apabila tidak 

mempunyai tujuan, tentu usaha tersebut akan sia-sia.  

Pendidikan tauhid ini mencakup mengenai keimanan yang wajib 

bagi umat Muslim untuk mempercayainya, diantaranya adalah keimanan 

kepada Allah, keimanan kepada Malaikat, keimanan kepada Kitab-kitab 

Allah, keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah, keimanan pada hari akhir, 

dan keimanan pada takdir baik baik maupun buruk.  

Adapun contoh yang dapat dilihat dari penanaman nilai pendidikan 

tauhid pada anak yaitu hal yang pertama dilakukan adalah kewajiban bagi 

kedua orangtua terhadap anaknya yaitu menanamkan sikap keyakinan 

bahwa Allah itu Maha Esa dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Hal 

tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh kisah Kyai Luqmanul Hakim 

yang ceritanya diabadikan dalam Al-Qur‟an: (QS. Luqman: 13)   

 َ َ َ ََ َ  َََ َََ َ  َ

َََََ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah 

kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman: 

412)
113
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Dari contoh kisah Luqmanul Hakim tersebut, telah jelas bahwa Allah 

mengutus pada hambanya agar orang tua menanamkan rasa kecintaan 

Allah SWT. dengan memohon pertolongan-Nya, merasa selalu diawasi 

oleh Allah dimanapun dan kapanpun di dalam lubuk hati anaknya tentang 

kewajiban Iman kepada Allah SWT.  

Penanaman jiwa ketauhidan kepada anak juga dapat dilakukan 

melalui pendidikan formal yakni materi diberikan dari seorang guru agama 

yang dapat mengantarkan siswanya untuk memahami dan meyakini 

mengenai betapa pentingnya menanamkan sikap ketauhidan pada masing-

masing seorang muslim. Muhammad Suwaid mengutip hadits shahih yang 

diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim, Thabrani, dll. yang  berisi:
114

  

Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas r.a. bahwa 

ia berkata, “Pada suatu hari saya pernah membonceng dibelakang 

Rasulullah SAW. lalu beliau berkata: “Wahai anak muda, 

sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. 

Jagalah Allah, niscaya Ia juga akan menjagamu. Jagalah Allah, 

niscaya engkau akan mendapati-Nya ada dihadapanmu. Apabila 

engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau 

memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, andaikan 

saja umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan kemanfaatan 

kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu 

kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan 

andaikan saja mereka bersatu untuk menimpakan kemudharatan 

terhadapmu, mereka tidak akan bisa memberikan kemudharatan itu 

terhadapmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan 

atasmu. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah kering.”   

Hadits tersebut mempunyai kemampuan dalam mendorong anak 

menuju ke depan dengan cara memohon pertolongan kepada Allah, selalu 
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merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah, serta melalui keimanannya 

mengenai takdir yang baik dan takdir buruk.  

Pendidikan ketauhidan dijelaskan pula pada materi pembelajaran 

PAI kelas VII. Dalam materi tersebut, siswa diajak untuk mengenal Allah 

Swt. dan lebih dekat dengan Allah Swt. dengan mempelajari serta 

memahami makna nama-nama Allah Swt. yang indah (Asma‟ul Husna). 

Serta siswa dapat memahami hikmah dari Iman kepada Allah Swt. melalui 

Asma‟ul Husna. Pada bab tersebut, hanya empat yang dipelajari yaitu al-

„Alim, al-Khabir, as-Sami‟, dan al-Bashir, setelah siswa memahami nama-

nama Asma‟ul Husna tersebut, maka siswa dianjurkan untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Orang yang beriman tentu akan merasakan dekat dengan Allah 

Swt. dan dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala 

larangan Allah. Adapun hikmah Iman kepada Allah Swt. adalah sebagai 

berikut:  

a. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Swt.  

b. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah  

c. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. 

Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi 

kerugian.   

Materi mengenai nilai Iman kepada Allah Swt. juga terdapat pada 

pelajaran PAI kelas X dengan tema “Aku selalu dekat dengan Allah Swt.” 

Dalam pembahasan tersebut, siswa diajak untuk lebih meningkatkan
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keimanannya kepada Allah Swt. tidak jauh beda dari materi kelas 

VII, pada pelajaran PAI kelas X ini, juga mengajak siswa lebih mengenal 

Allah Swt. melalui asma‟ul husna, akan tetapi pembahasan asma‟ul husna 

yang dibahas berbeda dengan materi pada pelajaran PAI kelas VII. 

Diantara nama-nama Allah Swt. yang dipelajari pada materi kelas X 

tersebut adalah:  

a. Al-Karim mengajak siswa untuk menjadi pribadi yang 

dermawan.  

b. Al-Mu‟min mengajak siswa untuk menjadi pribadi yang jujur dan 

amanah.  

c. Al-Wakil mengajak siswa untuk menjadi pribadi yang tawakkal.  

d. Al-Matin mengajak siswa untuk menjadi pribadi yang tangguh.  

e. Al-Jami‟ mengajak siswa untuk menjadi pribadi yang toleran.  

f. Al-„Adl mengajak siswa untuk menjadi pribadi yang adil.  

g. Al-Akhir mengajak siswa untuk menjadi pribadi yang bertaqwa.  

Hal yang terpenting bagi siswa dalam memahami keimanan kepada 

Allah Swt. melalui sifat-sifat-Nya yang biasa dikenal dengan asma‟ul 

husna, diharapkan siswa menjadi orang yang beriman, bertaqwa, dan dapat 

mencerminkan perilaku yang mulia dalam beraktivitas sehari-hari.  

2. Relevansi Shalat berjama’ah dengan materi PAI tingkat SMP dan 

SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

Shalat berjama‟ah adalah shalat yang dikerjakan oleh dua orang 

atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi 

imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Melaksanakan 
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sholat lima waktu yang dikerjakan secara berjama‟ah sangat 

diutamakan karena lebih baik daripada shalat secara sendiri-sendiri 

(munfarid). Keutamaan shalat berjama‟ah akan dilipatkan menjadi 27 

derajad, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW.:  

ْشرِْيَن َدرََجٍة َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : َصاَلُة اجْلََماَعِة تَ ْفُضُل َعَلى َصاَلِة اْلَفدِّ ِبَسْبٍع َوعِ 
 )رواه البخارى ومسلم( 

“Dari Ibnu „Umar r.a. Rasulullah SAW. bersabda: “shalat berjama‟ah 

lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh 

derajad.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 

 

Dalam materi PAI kelas VII semester 1, dibahas mengenai syarat sah 

sholat berjama‟ah, diantara syarat sahnya shalat tersebut adalah ada imam, 

makmum berniat untuk mengikuti imam, shalat dikerjakan dalam satu 

majelis (tempat), dan shalat makmum sesuai dengan shalatnya imam. Dan 

juga dijelaskan mengenai makmum masbuq (makmum yang tidak sempat 

membaca surat al-fatihah bersama imam di rakaat pertama).   

Adapun tata cara shalat berjama‟ah yang dijelaskan pada materi 

tersebut adalah: 

a. Shalat berjama‟ah diawali dengan adzan dan iqamah  

b. Barisan shalat (shaf) di belakang imam diisi oleh jama‟ah laki-

laki 

c. Di dalam melaksanakan shalat berjama‟ah, seorang imam 

membaca bacaan shalat dengan jahr (jelas) ketika shalat shubuh, 

maghrib, dan isya‟, sedangkan ketika seseorang menjadi imam 
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ketika shalat ashar dan dhuhur, maka membaca bacaannya 

dengan sirri (dilirihkan).  

d. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh 

mendahului gerakan imam  

e. Setelah salam, imam membaca dzikir dan do‟a bersama dengan 

makmum  

Adapun keutamaan shalat berjama‟ah adalah menjalin tali 

silaturrahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan 

menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, manahan diri atas kemauan 

sendiri (egois), dan patuh kepada pemimpinnya.  

Melalui pemberian materi tersebut, ditanamkan pada siswa sikap 

kecintaan mereka terhadap shalat berjama‟ah melalui contoh perilaku pada 

siswa, yaitu ketika masuk waktu shalat segera menuju masjid dan 

mengumandangkan atau mendengarkan adzan, ketika mendengar adzan 

segera menuju masjid, mengajak teman-temannya untuk shalat 

berjama‟ah, suka menjalin tali silaturrahmi antar sesama di masjid, senang 

mendatangi majlis ta‟lim untuk menuntut ilmu agama, tidak suka 

membeda-bedakan status sosial seseorang, taat kepada pemimpin selama 

tidak melakukan kesalahan, dan menjaga persatuan dan kesatuan.  

Hal yang sangat urgensi mengenai ibadah shalat berjama‟ah adalah 

selain ibadah tersebut merupakan bentuk ibadah yang kental dengan nilai-

nilai kebersamaan, melalui shalat berjama‟ah akan menimbulkan rasa 

kebersamaan yang tumbuh diantara siswa dan guru, yang mana dapat 
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dipraktekkan dalam kegiatan di sekolah, seperti shalat dhuha berjama‟ah 

dan shalat dhuhur berjama‟ah, guru sebagai imam dan para siswa menjadi 

makmum. Maka dari melakukan praktek tersebut, dapat mengantarkan 

siswa untuk memahami dan akan muncul kesadaran dari diri siswa tentang 

hakekat dan pentingnya melaksanakan shalat berjama‟ah. 

3. Relevansi nilai Keutamaan Menuntut Ilmu dengan materi PAI tingkat 

SMP dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

 

Nilai pendidikan Islam  mengenai keutamaan menuntut ilmu yang 

terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad  terdapat keterkaitan pada pelajaran 

PAI materi kelas VII dan PAI kelas X.  

Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu  ibarat cahaya yang menyinari 

dalam  kegelapan yang menunjukkan ke arah menuju jalan yang ditempuh. 

Dengan ilmu pengetahuan jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama 

terasa singkat, pekerjaan yang berat terasa ringan, karena dengan ilmu 

pengetahuan manusia dapat memperoleh segala yang di cita-citakan.  

Allah Swt. telah menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan 

bagi kehidupan umat manusia. Manusia diberi potensi oleh Allah Swt. 

berupa akal. Dengan akal tersebutlah menekankan harus diasah dengan 

cara belajar, berkarya dan dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif. 

Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru. 

Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap orang islam. 

Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. adalah 

perintah untuk membaca atau belajar, sebagaimana Firman Allah:  
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 َ َ ََ ََََ َ ََ ََََ َ َ

 ََََ ََ  ََََ َ َ َََََََ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-„Alaq: 1-5)
115

 

Hukum menuntut ilmu adalah wajib untuk dipelajari. Hukum 

menuntut ilmu-ilmu wajib terbagi atas dua bagian, yaitu fardhu kifayah 

dan fardhu „ain. Hukum menuntut ilmu fardhu kifayah yaitu untuk ilmu-

ilmu yang harus ada dikalangan umat islam, sebagaimana juga dimiliki 

dan dikuasai oleh golongan orang kafir, seperti ilmu kedokteran, 

perindustrian, ilmu falaq, dan ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan hukum 

mencari ilmu menjadi fardhu „ain jika ilmu tersebut tidak boleh 

ditinggalkan, baik bagi seorang muslim maupun muslimah.  

Adapun keutamaan bagi seseorang yang menuntut ilmu dan 

mengajarkan ilmunya pada orang yang membutuhkan pengetahuan, maka 

akan diangkat derajadnya disisi Allah SWT. diantara keutamaan-

keutamaan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah:  

a. Diberikan derajad yang tinggi di sisi Allah SWT.  

b. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti  

c. Merupakan sedekah yang paling utama 

d. Lebih utama dari pada seorang yang ahli ibadah 
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e. Lebih utama dari shalat seribu raka‟at  

f. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di 

jalan Allah  

g. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmad  dan dimudahkan 

menuju surga-Nya Allah SWT.  

Hal yang terpenting menurut penulis dalam ibadah keistimewaan 

menuntut ilmu adalah melalui siswa giat belajar dan semangat menuntut 

ilmu maka dapat mengantarkan siswa untuk menjadi insan kamil dengan 

bekal ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya.  

4. Relevansi pentingnya puasa wajib dengan materi PAI tingkat   

SMP dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

 

Nilai pendidikan Islam mengenai keutamaan anjuran melaksanakan 

puasa yang terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad terdapat keterkaitan pada 

pelajaran PAI materi kelas VIII tingkat SMP.  

Puasa merupakan rukun Islam yang ke-empat. Puasa berasal dari 

kata “shaumu” yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti: 

menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak 

bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari 

segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai 

terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu.  

Puasa dibagi menjadi dua, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. 

Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim 

yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Puasa 

wajib ada empat, yaitu: a. Puasa Ramadhan, b. Puasa Nadzar, c. Puasa 
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Qadha‟, d. Puasa Kifarat (puasa yang wajib dikerjakan karena 

melanggar suatu aturan yang telah ditentukan). 

Selain diperintahkan untuk puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk 

melaksanakan shalat sunnah. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan 

mendapatkan pahala, sedangkan apabila tidak dikerjakan tidak 

mendapatkan dosa. Diantara puasa sunnah, yaitu: a. Puasa Syawal, b. 

Puasa Arafah (tgl. 9 Dzulhijjah), dan c. Puasa Hari Senin dan Kamis. 

Adapun hikmah dari berpuasa, antara lain adalah:  

a. Meningkatkan iman dan taqwa serta mendorong seseorang untuk 

rajin bersyukur kepada Allah Swt.  

b. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama terutama kasih 

sayang terhadap fakir miskin.  

c. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari karena 

orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan 

keinginan.  

d. Dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan, minum, dan segala 

yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya 

matahari.  

e. Mendidik diri sendiri untuk bersifat shiddiq karena dengan berpuasa 

dapat menjaga diri dari sifat pendusta.  

f. Dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-

organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak heran bahwa orang 

yang berpuasa akan menjadi lebih sehat.  
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Oleh sebab itu, hal yang terpenting dari melaksanakan ibadah puasa 

bagi siswa adalah dapat mengantarkan siswa untuk menjadi manusia yang 

bertaqwa dengan belajar untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, dapat 

melatih kesabaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta dapat 

menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia terutama rasa 

peduli dan kasih sayang terhadap fakir miskin.  

5. Relevansi mendekatkan diri pada ulama’ (guru) dengan materi PAI 

tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 

Tahun 2013 

 

Nilai pendidikan Islam mengenai anjuran untuk mendekatkan diri 

pada ulama‟ (guru) yang terdapat dalam kitab Nashaihul „Ibad terdapat 

keterkaitan pada pelajaran PAI materi kelas VIII, PAI kelas IX
116

, dan PAI 

kelas XI. 
117

 

Seorang ulama‟ juga bisa disebut sebagai sosok seorang guru yang 

mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya. Selain wajib menghormati, 

menyayangi, dan taat pada kedua orang tua, kepada seorang ulama‟ atau 

guru pun juga wajib untuk dihormati, disayangi, dan ditaati. Nasihat dan 

petunjuknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena seorang guru 

telah berjasa dalam mendidik kita menjadi manusia yang berilmu dan 

berakhlakul karimah. Untuk dapat meraih keberkahan hidup, sebagai 

seorang siswa diharapkan untuk menjadi pribadi yang rajin belajar dan 

beribadah. Rasa sayang dan ta‟dhim seorang siswa kepada gurunya dapat 
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 Permendikbud No. 68, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Permendikbud: 2013), hlm. 14. 
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 Permendikbud No. 68, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah (Permendikbud: 2013), hlm. 15. 
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di wujudkan dengan mendo‟akannya setiap selesai sholat, karena guru 

merupakan orangtua kedua setelah orang tua kandung. Seorang guru telah 

berjasa sangat besar dalam mendidik dan mengajar siswa tentang berbagai 

ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak mulia. Ia tidak pernah kenal 

lelah, dan selalu berusaha maksimal untuk mencerdaskan anak bangsa. 

Dengan menghormati, menyayangi, serta memuliakan seorang guru, 

merupakan perilaku yang terpuji.  

Guru telah berjasa melestarikan dan menyampaikan ajaran agama 

Islam, sehingga siswa dapat memiliki akidah yang lurus, serta dapat 

memahami antara yang haq dan yang bathil. Rasulullah SAW. 

memerintahkan umat islam untuk menghormati dan menaati guru. Karena 

guru adalah pewaris ilmu, dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan 

ilmu. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan 

dalam kehidupan dalam sehari-hari.  

Sebagai seorang murid juga tidak diperbolehkan untuk meremehkan 

dan merendahkan seorang gurunya. Rasulullah SAW. telah mengingatkan 

kepada kita semua agar tidak merendahkan seorang guru, sebagaimana 

makna dari hadits berikut:  

“Barangsiapa yang merendahkan gurunya, akan ditimpakan 

oleh Allah kepadanya tiga adzab (penderitaan): 1. Sempit rezekinya, 

2. Hilang manfaat ilmunya, dan 3. Keluar dari dunia (wafat) tanpa 

iman.”  

Dari sabda Rasulullah SAW. tersebut, menegaskan bahwa sebagai 

seorang siswa dilarang untuk merendahkan, apalagi menghina, atau 

mencela guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Merendahkan 
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guru merupakan sikap tercela dan menjadi cerminan bahwa tidak 

memiliki rasa terimakasih terhadap guru.  

Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai 

keuntungan, diantaranya adalah:  

a. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan 

kita.  

b. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya.  

c. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang 

lain.  

d. Akan selalu dido‟akan oleh guru.  

e. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi 

nikmat yang lebih dari Allah Swt.  

f. Seorang guru tidak selalu diatas muridnya. Ilmu dan kelebihan 

itu merupakan anugerah dari Allah Swt. akan memberikan 

anugerah-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.  

Dari keterangan diatas, hal yang terpenting bagi siswa dengan 

mendekatkan diri pada Ulama‟ atau seorang guru adalah merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan guru ridha dalam menyampaikan ilmu 

kepada siswa, karena dengan ridha dari guru akan mudah pula siswa 

menerima ilmu yang telah ditransfer dari gurunya.  
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6. Relevansi Keutamaan santun dengan materi PAI tingkat SMP dan 

SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

  

Nilai pendidikan Islam mengenai keutamaan santun yang terdapat 

dalam kitab Nashaihul „Ibad terdapat keterkaitan pada pelajaran PAI 

materi kelas IX tingkat SMP.
118

  

Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus 

dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah 

lakunya. Ucapannya lemah-lembut, tingkah lakunya halus serta dapat 

menjaga perasaan orang lain. Santun mencakup atas dua hal, yakni santun 

dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Swt. memerintahkan 

kepada kita semua agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, 

sebagai Firman-Nya:  

                           

                         

                   َ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil 

(yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat 

kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan 

orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada 

manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu 

tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, 

dan kamu selalu berpaling.” (Q.S. Al-Baqarah: 83)
119

 

 

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan kepada kita untuk 

bertutur kata yang baik kepada manusia, baik teman, kerabat, keluarga, 
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terutama kedua orangtua dan guru yang wajib diperlakukan dengan baik. 

Oleh sebab itu, sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan 

hidup sehari-hari terutama pada diri siswa. Kita akan dihargai dan 

dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain 

merasa nyaman dengan kehadiran kita apabila kita memiliki sikap sopan 

santun, sebaliknya jika kita berperilaku tidak dengan sikap sopan santun, 

maka orang lain juga tidak akan menghargai dan menghormati kita.  

Pergaulan antar sesama baik di sekolah maupun dimanapun 

tempatnya akan terasa harmonis dan indah, jika dihiasi dengan sikap sopan 

santun. Misalnya, menyapa teman dengan ucapan “Assalamu‟alaikum” 

sambil tersenyum, menghormati kakak kelas, dan menyayangi adik kelas, 

dengan cara peduli kepada mereka, menghormati Bapak/Ibu guru, dan 

bertutur kata lemah lembut terhadap siapa saja.  

7. Relevansi Anjuran untuk saling memaafkan dengan materi PAI 

tingkat SMP dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 

Tahun 2013 

 

Nilai pendidikan Islam mengenai anjuran untuk saling memaafkan 

yang terdapat dalam kitab Nashoihul „Ibad terdapat keterkaitan pada 

pelajaran PAI materi kelas VII tingkat SMP.
120

 Sebagaimana penjelasan 

berikut:   
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Pemaaf yaitu orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. 

Sikap pemaaf berarti suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit 

pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Allah Swt. telah 

ber-Firman:  

 َ  َ َ  َ َ  َ َ   َ َ

  ََََ َََََ

 Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Ali-Imran: 134)
121

 

 

Pengamalan dari Q.S. Ali-Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-

hari dapat diwujudkan dengan:  

a. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta 

maaf  

b. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat  

c. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada 

orang lain.  

Dari keterangan diatas, hal yang terpenting memiliki sikap 

pemaaf pada diri siswa adalah memiliki sikap pemaaf pada diri akan 

mengantarkan siswa untuk menghindari sifat pendemdam serta 

menghindari diri dari rasa sakit hati dalam dirinya kepada teman-

temannya.  
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8. Relevansi tamaan tawadhu’  dengan materi PAI tingkat  

SMP dan SMA/SMK berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

 

Nilai pendidikan Islam mengenai keutamaan tawadhu‟ dalam kitab 

Nashaihul „Ibad terdapat keterkaitan pada pelajaran PAI materi kelas VIII 

tingkat SMP. Sebagaimana penjelasan berikut:  

Tawadhu‟ adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. 

Tawadhu‟ disebut juga dengan rendah hati. Orang yang tawadhu‟ 

berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata 

merupakan karunia Allah Swt. Dengan keyakinan tersebut, dia merasa 

bahwa dirinya tidak sepantasnya kalau kelebihan yang memiliki dibangga-

banggakan. 

Sikap rendah hati (tawadhu‟) dapat terlihat pada saat mereka 

berjalan. Dari situlah akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, yang 

jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap, dan tampil dengan jati diri 

yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya 

orang lain, karena akan selalu menjadi dirinya sendiri sesuai dengan ajaran 

Allah Swt.  

Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mengutip 

dari Sabda Nabi Muhammad SAW. bahwasanya beliau berpesan kepada 

kita, agar senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu‟ (rendah 

hati) dan menjauhkan diri dari sifat sombong.  

Pada zaman modern ini, sebaiknya siswa harus patuh, bersikap 

tawadhu‟ atau rendah hati terhadap gurunya, karena lingkungan 
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pendidikan saat ini tidak seindah lingkungan pendidikan pada zaman 

dahulu. Dengan perkembangan teknologi yang serba canggih seharusnya 

siswa jadikan acuan agar lebih semangat menuntut ilmu dan tidak 

melupakan bahwa guru adalah seseorang yang berjasa dan harus dipatuhi. 

Namun, hal tersebut saat ini sebagian siswa tidak memiliki sikap tawadhu‟ 

terhadap gurunya, tidak menghargai jerih payah jasa seorang guru. Maka 

dalam hal ini, menumbuhkan sikap tawadhu‟ sangat diperlukan pada diri 

seorang siswa. 

Dari uraian yang telah dijabarkan maka dapat peneliti ringkas 

sebagaimana gambar berikut:  
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KITAB NASHAIHUL 

‘IBAD KARYA SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN 

RELEVANSINYA DENGAN MATERI PAI BERDASARKAN 

PERMENDIKBUD NO. 68 TAHUN 2013 

Nilai Aqidah/Tauhid 

- Beriman kepada Allah 

Nilai Syari‟ah/Ibadah  

1. Keutamaan menuntut ilmu  

2. Keutamaan shalat berjama‟ah  

3. Perintah untuk puasa dan 

membaca al-Qur‟an  

Nilai Akhlak  

1. Taqwa  

2. Tolong-menolong  

3. Mendekatkan diri pada Ulama‟  

4. Tawadhu‟  

5. Zuhud 

6. Berperilaku baik pada sesama  

7. Keutamaan diam (menjaga lisan) 

8. Larangan meremehkan  

9. Keutamaan sabar, syukur, dan 

santun 

10. Saling memaafkan 

Nilai Aqidah/Tauhid 

- Beriman kepada Allah (lebih 

mengenal Allah melalui asma‟ul 

husna) 

Nilai Syari‟ah  

1. Indahnya shalat berjama‟ah  

2. Melaksanakan shalat sunnah  

3. Nikmatnya mencari ilmu dan 

mengamalkannya 

4. Anjuran puasa wajib  

 

Nilai Akhlak  

a. Sayang dan patuh 

terhadap orang tua dan 

guru 

b. Keutamaan bersikap 

sopan santun  

c. Keutamaan bersikap 

tawadhu‟ 

d. Berperilaku pemaaf 

 

Gambar 5.1 Hasil Penelitian 
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan 

serta menganalisis data yang sudah diperoleh, maka bab ini akan 

menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun hasil 

dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul „Ibad karya Syekh 

Nawawi al-Bantani meliputi: a) Nilai tauhid atau keimanan terdapat nilai 

ketaatan dan beriman kepada Allah Swt. b) Nilai syari‟ah atau ibadah 

meliputi keutamaan menuntut ilmu, keutamaan sholat berjama‟ah, dan 

perintah untuk puasa serta membaca al-Qur‟an. c) Nilai akhlak 

diantaranya adalah anjuran untuk saling tolong-menolong, mendekatkan 

diri kepada para Ulama‟, tawadhu‟, berperilaku lemah-lembut, 

keutamaan diam, taqwa, zuhud, larangan dalam meremehkan siapapun, 

keutamaan sabar, syukur, santun, serta nasihat untuk saling memaafkan. 

2. Relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul „Ibad 

dengan materi Pendidikan Agama Islam tingkat SMP meliputi: a) 

Beriman kepada Allah Swt., b) Keutamaan shalat berjama‟ah, c) 

Keutamaan mencari ilmu, d) Melaksanakan shalat sunnah, e) 

Melaksanakan puasa wajib, f) Mendekatkan diri pada Ulama‟ dan guru, 

g) Keutamaan santun, h) Saling memaafkan, i) Bersikap tawadhu‟ dan
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3. adapun relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam kitab Nashaihul 

„Ibad denan materi PAI tingkat SMA meliputi: a) Beriman kepada Allah 

Swt., b) Mendekatkan diri pada Ulama‟ dan guru, dan c) Menumbuhkan 

sikap semangat menuntut ilmu.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis akan 

mengajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan Islam  

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam kitab 

“Nashoihul „Ibad” diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

dalam pendidikan Islam serta tambahan khazanah ilmu pendidikan Islam. 

Dengan tujuan melahirkan generasi yang mengabdikan dirinya untuk 

semangat menuntut ilmu dan menjadi insan yang memahami keberkahan 

ilmu.   

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian dari 

kitab Nashaihul „Ibad ini, diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk 

lebih memahami esensi dari nilai-nilai pendidikan Islam, dan dapat 

mengambil nilai-nilai pendidikan Islam yang lain sehingga dapat 

mengamalkan ibadah dengan baik yang telah sesuai dalam Al-Qur‟an dan 

Hadits. Dan tidak tergiur dengan warna-warni kehidupan yang serba 

instan tanpa menghiraukan bekal kelak di akhirat.  
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