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ABSTRAK 

 

Mawaddih, Nailatul. 2021. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kitab 

Irsyad al-‘Ibad. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Rosichin 

Mansur, M.Pd. Pembimbing 2: Kukuh Santoso, M.PdI. 

 

Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Nilai, Kitab Irsyad al-‘Ibad 

Dewasa ini, krisis karakter merupakan masalah yang meluas dan telah 

menjadi topik utama dalam pendidikan di Indonesia yang disebabkan terkikisnya 

karakter generasi penerus bangsa. Ada banyak cara dan upaya yang dapat dilakukan 

agar pembentukan karakter mulia terwujud. Salah satu bentuk upaya 

penginternalisasian nilai-nilai karakter sebelum terbentuk dalam tingkah laku nyata 

adalah melalui membaca dan mempelajari buku. Buku merupakan salah satu 

sumber ilmu. Sebagai umat Rasulullah SAW yang beriman, membaca adalah 

langkah awal yang harus dilakukan dalam memperdalam ilmu dan menambah 

wawasan. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji salah satu buku yang dapat 

dipelajari untuk menanamkan nilai karakter mulia yaitu kitab Irsyad al-‘Ibad.  

Latar belakang tersebut maka peneliti tertarik ingin mengetahui tentang 

konsep nilai-nilai pendidikan karakter kitab Irsyad al-'Ibad, nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terkandung dalam kitab Irsyad al-'Ibad, dan relevansi nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam kitab Irsyad al-'Ibad dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter kemendikbud. Dan tujuan kajian ini adalah untuk 

mendeskripsikan konsep nilai-nilai pendidikan karakter kitab Irsyad al-'Ibad, 

mendeskripsikan dan menganalisa nilai- nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam kitab Irsyad al-'Ibad serta mendeskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terkandung dalam kitab Irsyad al-'Ibad dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter kemendikbud. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dan jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penulis berusaha 

mengkaji konsep dan menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab 

Irsyad al-‘Ibad. Teknik pengumpulan datanya adalah menggali dokumen berupa 

bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek pengkajian yang dimaksud.. 

Sedangkan analisa data dalam penelitian ini memakai analisis isi (content analysis) 

yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. 

Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu nilai-nilai pendidikan 

karakter pada kitab Irsyad al-Ibad adalah nilai-nilai karakter seorang hamba yang 

berhubungan dengan Tuhan, meliputi keimanan, menuntut ilmu, bersuci, 

mengerjakan shalat, menghadapi kematian, kesesuaian dalam berpakaian, zakat, 

berpuasa, melaksanakan haji, membaca dan memahami fadhilah al-Qur’an, serta 

berdzikir dan berdoa, dan tidak melakukan riya’, taubat, takut, dan roja’ 

(harapan/optimis). Cakupan-cakupan tersebut juga memuat komponen pendidikan 

Islam sebagai dasar pembelajarannya yaitu aqidah dan syariat berupa ibadah. 

Sedangkan nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan hubungan antar sesama 

makhluk yaitu mengenai membaca dan memahami fadhilah shalawat Nabi, 



memahami karakter-karakter buruk yang harus dihindari yaitu ujub, sombong, 

marah, ghibah, namimah, dusta, pemungutan liar, dzalim, tidak bertegur sapa, 

durhaka terhadap bapak ibu, memutus hubungan tali silaturrahmi, pembunuhan, 

perdukunan dan hal yang berkaitan, zina, minum khamr, sumpah palsu, dan saksi 

palsu hingga penggambaran mengenai karakter-karakter baik yang harus dilakukan 

oleh hamba Allah yaitu takziyah, ziarah kubur, kesesuaian dalam berpakaian, zakat, 

sedekah, kezuhudan, amar ma’ruf nahi munkar, berusaha, wasiat, nikah, jihad. 

Cakupan-cakupan tersebut juga memuat komponen pendidikan Islam sebagai dasar 

pembelajarannya yaitu syariat berupa muamalah dan akhlak. Relevansi nilai-nilai 

pendidikan karakter yang sedang ditanamkan dalam diri seseorang ketika 

menjalankan cakupan-cakupan diatas dalam kehidupan nyata terkait nilai-nilai 

karakter seorang hamba yang berhubungan dengan Tuhan yaitu religius, 

tanggungjawab, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, cinta lingkungan, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, mandiri, jujur, dan gemar 

membaca. Sedangkan cakupan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama 

makhluk yaitu religius, tanggungjawab, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, cinta 

lingkungan, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, mandiri, jujur, 

gemar membaca, toleransi, demokratis, menghargai prestasi, kreatif, semangat 

kebangsaan/ nasionalisme, dan cinta tanah air.  



ABSTRACT 

 

Mawaddih, Nailatul. 2021. Analysis of Character Education Values in the Book of 

Irsyad al-'Ibad. Thesis, Islamic Religious Education Study Program, Faculty of 

Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. Rosichin Mansur, 

M.Pd. Supervisor 2: Kukuh Santoso, M.PdI.  

Keywords: Education, Character, Values, Book of Irsyad al-'Ibad  

Today, the character crisis is a widespread problem and has become a major 

topic in education in Indonesia caused by the eroding character of the nation's next 

generation. There are many ways and efforts that can be made for the formation of 

noble characters to be realized. One form of effort to generalize character values 

before they are formed in real behavior is through reading and studying books. 

Books are one of the sources of knowledge. As a faithful Prophet(s), reading is the 

first step that must be done in deepening knowledge and adding insight. Therefore, 

this study examines one of the books that can be learned to instill the value of noble 

character, namely the book irsyad al-'Ibad.  

The background is interested researchers want to know about the concept of 

character education values of the book irsyad al-'Ibad,the values ofcharacter 

education contained in the book irsyad al-'Ibad,and the relevance of the values 

ofcharacter education contained in the book irsyad al-'Ibad with the values of 

character education kemendikbud. And the purpose of this study is to describe the 

concept of character education values of the book of Irsyad al-'Ibad,describe and 

analyze the values ofcharacter education contained in the book of Irsyad al-'Ibad 

and describe the relevance of the values of character education contained in the 

book of Irsyad al-'Ibad with the values of character education kemendikbud. 

The method used is a descriptive qualitative approach. And this type of 

research islibrary research. The author seeks to examine the concept and analyze 

the values of character education in the book of Irsyad al-'Ibad. The data collection 

technique is to dig documents in the form of library materials related to the object 

of assessment in question. While the analysis of data in this study uses content 

analysis (contentanalysis)is a method used to analyze and understand the text.  

The results found from this study are the values of character education in 

the book of Irsyad al-Ibad are the values of the character of a servant who is related 

to God, including faith, studying, purifying, praying, facing death, conformity in 

dress, zakat, fasting, performing Hajj, reading and understanding the fadhilah of the 

Qur'an, and dhikr and praying, and not doing riya', repentance, fear, and roja' (hope 

/ optimist). These scopes also contain components of Islamic education as the basis 

of learning, namely aqidah and sharia in the form of worship. While the values of 

character related to the relationship between beings are about reading and 

understanding the prophet's blessings, understanding bad characters that should be 

avoided, namely ujub, arrogant, angry, ghibah, namimah, lying, illegal collection, 

dzalim, unhinged, disobedient to the father of the mother, breaking the cords of 

friendship, murder, shamanism and related matters, adultery, drinking khamr, 
perjury, and false witness to the depiction of good characters that must be done by 

the servant of God namely takziyah, grave pilgrimage, conformity in dress, zakat, 



alms, kezuhudan, amar ma'ruf nahi munkar, trying, will, marriage, jihad. These 

scopes also contain components of Islamic education as the basis of learning, 

namely sharia in the form of muamalah and morals. Relevance of character 

education values that are being instilled in a person when carrying out the above 

scopes in real life related to the values of a servant's character related to God, 

namely religious, responsibility, discipline, hard work, curiosity, environmental 

love, friendly / communicative, peace-loving, social care, independent, honest, and 

fond of reading. While the scope related to the relationship between fellow beings, 

namely religious, responsibility, discipline, hard work, curiosity, environmental 

love, friendly / communicative, peace-loving, social care, independent, honest, fond 

of reading, tolerance, democratic, appreciate achievements, creative, spirit of 

nationalism / nationalism, and love of the homeland.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi seperti yang terlihat dewasa ini, terkikisnya karakter 

sangat jelas dirasakan. Krisis dalam karakter setiap individu khususnya remaja 

sebagai generasi penerus bangsa merupakan masalah yang telah meluas dan 

menjadi topik utama dalam dunia pendidikan terutama di Indonesia. Krisis karakter 

juga menjadi permasalahan yang cukup kompleks yang penanganannya harus 

sesegera mungkin dilaksanakan tidak hanya lembaga pendidikan melainkan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Seperti telah dipaparkan Megawangi (Wiranto, 2013: 

1) menyatakan bahwa penurunan dan kemerosotan sebuah peradaban disebabkan 

dari terjadinya demoralisasi pada masyarakatnya. Kejadian tersebut menjadikan 

banyak pakar, intelektual, dan orang-orang bijak menyimpulkan pendapat yang 

sama yaitu bahwa faktor karakter merupakan faktor utama yang harus dibentuk 

terlebih dahulu untuk mencapai terbangunnya masyarakat yang tertib, aman, 

tentram dan sejahtera. Seluruh lapisan masyarakat berperan penting menjadi bagian 

yang harus berupaya untuk mewujudkan generasi yang berkarakter baik. 

Sebagai manusia yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Pencipta dengan 

penciptaan yang sebaik-baiknya maka amatlah penting menyadari tentang karakter 

sejati dalam dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT sudah 

pasti memiliki karakter-karakter yang melekat pada dirinya. karakter tersebut dapat 

berupa karakter baik atau dapat juga berupa karakter buruk. namun untuk menjadi 

manusia yang memiliki karakter baik dibutuhkan proses pendidikan. Dalam 
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kehidupan, manusia pasti membutuhkan dan tidak bisa lepas dari pendidikan 

sebagaimana Aziz (2018: 37) mengatakan bahwa manusia dan pendidikan 

merupakan dua hal yang saling terikat erat. Dari mulai bayi hingga dewasa, muda 

maupun tua, semua manusia pasti terlibat dalam proses pendidikan atau belajar 

untuk mengenal, mengetahui, memikirkan, memahami, mempertimbangkan atau 

memutuskan, dan berbuat untuk dilaksanakan. Pentingnya urusan pendidikan, 

sehingga tanpa terlibat dalam proses pendidikan manusia tidak akan mampu 

berbuat atau bertindak dengan baik dan benar. 

Pembentukan karakter agar menjadi baik merupakan hal yang amat penting 

untuk terus diupayakan sehingga tercapainya pendidikan karakter yang berhasil. 

Setiap manusia harus memiliki karakter-karakter baik dengan terus-menerus 

menanamkan karakter-karakter yang baik dalam dirinya.  Dalil yang berkaitan 

dengan pernyataan tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab (33) ayat 21 

sebagai berikut; 

ْ َرسُ   َر َوذََكَر اَلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َ َواْليَ ْوَم اْْلهخي ًرۗا ْولي اّللٰهي اُْسَوٌة َحَسَنٌة لٰيَمْن َكاَن يَ ْرُجوا اّللٰه َ َكثيي ْ   ّللٰه

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah” (Kemenag RI, 2019: 

608) 

Berdasarkan ayat tersebut, sebagai manusia diharuskan membentuk diri 

supaya memiliki karakter yang baik dengan meneladani Rasulullah Shallallahu 

Alaihi Wasallam.  Keteladanan dari sifat dan perbuatan yang dilakukan beliau 

sehari-hari menjadi modal awal dalam pendidikan karakter (Jalil, 2018: 21). 

Karakter memiliki kedudukan yang cukup identik dalam segala aspek kehidupan. 

Kedudukan karakter dalam kehidupan manusia menempati posisi yang sangat 

penting dan utama, bahkan sebelum mempelajari ilmu pengetahuan. Setiap perilaku 
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secara dhohir ataupun batin, tersirat maupun tersurat,  baik sebagai individu atau 

sebagai anggota masyarakat atau bangsa harus bisa mencapai karakter baik dengan 

terus berusaha menanamkan nilai-nilai karakter dalam dirinya. 

Sebagaimana dinyatakan Naim (2012: 75) bahwa manusia yang berkarakter 

adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek intelectual intelligence 

(kecerdasan intelektual), emotional intelligence (kecerdasan emosi) dan spiritual 

intelligence (kecerdasan spiritual) dan mampu memadukan secara seimbang dari 

ketiga kecerdasan tersebut sehingga memungkinkan bagi seseorang agar mampu 

menjalani kehidupan ini penuh dengan kesiapan; siap menghadapi apapun jalan 

kehidupan yang membentang. 

Semua manusia pasti merasa bahagia dan aman terhadap satu dengan 

lainnya ketika mereka sama-sama memiliki karakter yang baik dan memiliki 

predikat sebagai insan kamil. Hal itu terwujud ketika semua kalangan mampu 

menanamkan karakter baik kemudian saling mendukung dalam mewujudkan 

pendidikan karakter dan sama-sama mampu menjadi suri tauladan bagi generasi 

selanjutnya  sebagaimana semboyan milik Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung 

tuladha yakni seseseorang mampu menjadi teladan, ing madya mangun karsa yakni 

ditengah-tengah bersama-sama saling membimbing, dan tut wuri handayani yakni 

dari belakang memberi dukungan. Mengingat bahwa pendidikan karakter 

merupakan upaya yang terencana untuk mengenal dan menginternalisasi nilai-nilai 

karakter mulia sehingga berperilaku sebagai insan kamil (Hudiyono, 2018: 70). 

Oleh karena itulah, sebagai manusia yang sadar secara akal maka sepatutnya 

mengusahakan diri mencapai predikat insan kamil dan mewujudkan pendidikan 

karakter yang berhasil, baik dari dalam dirinya sendiri maupun luar dirinya. 
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Pendidikan karakter akan lebih terinternalisasi dengan baik apabila 

diselaraskan dengan ajaran agama yang dianutnya. Mayoritas penduduk Indonesia 

adalah muslim. Untuk itu perlu kiranya pendidikan karakter bagi setiap orang 

khususnya muslim di Indonesia diberikan secara selaras dengan nilai-nilai agama 

Islam. peran agama bagi manusia adalah untuk mengatur langkah dan hubungan 

mereka dengan sesama manusia. Islam menentukan setiap aspek kehidupan seorang 

muslim. Bagi orang beriman, Islam memberikan kriteria untuk menentukan semua 

tingkah laku dan sikapnya yang menentukan hubungannya dengan individu-

individu yang lain dengan masyarakat secara keseluruhan dan juga menentukan 

hubungannya dengan dirinya sendiri. Ketika setiap individu telah 

mencapai predikat sebagai orang yang beriman yang insan kamil maka seluruh 

lapisan masyarakat begitupula dalam kehidupan nyata mereka dapat merasakan 

aman, tertib, tentram, dan sejahtera.  

Untuk mencapai hidup yang sempurna, Islam telah mengatur setiap bidang 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari baik dari aspek perekonomian, politik, 

maupun ibadah tidak terkecuali tingkah laku. Dengan tetap berpedoman pada Al-

Quran dan Hadist Nabi, Islam tidak melulu memusat pada hubungan antara hamba 

dengan Allah (hablumminallah) yakni mengurusi tata cara peribadahan saja 

melainkan juga yang berkenaan dengan hubungan timbal balik antar sesama 

makhluk (hablumminannaas dan hablumminal’alam) yang mencakup nilai-nilai 

karakter terkait dengan sikap dan kebiasaan mulia di dalam seluruh jangkauan 

hubungan manusia. 

Karakter islami yang berdasarkan ajaran Islam berpedoman pada Al-Quran 

dan Hadist Nabi, hal tersebut tidak berarti bahwa internalisasi karakter islam akan 
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cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel. Dua sumber dasar Islam yang 

digunakan sebagai pedoman, selain memuat sejumlah hukum-hukum yang 

terperinci namun juga memuat prinsip-prinsip umum yang secara pasti dapat 

berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan berbagai macam aspek kehidupan. 

Karakter islami dimaksudkan untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia, 

memberinya irama kemuliaan dan ketenangan. Pembentukan karakter mulia yang 

berdasarkan ajaran islam tidak memandang kasta, jabatan, serta status sosial dan 

tidak terpaku untuk menghormati yang memiliki kedudukan yang tinggi lalu 

menghinakan yang rendah. Seluruh lapisan masyarakat memiliki kewajiban yang 

sama dalam mewujudkan karakter mulia. 

Ada banyak cara dan upaya yang dapat dilakukan agar pembentukan 

karakter mulia terwujud. Salah satu bentuk upaya penginternalisasian nilai-nilai 

karakter sebelum terbentuk dalam tingkah laku nyata adalah melalui membaca dan 

mempelajari buku. Buku merupakan salah satu sumber ilmu. Sebagai umat 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, membaca adalah langkah 

awal yang harus dilakukan dalam memperdalam ilmu dan menambah wawasan. 

Sebagaimana di isyaratkan dalam Surat Al-Alaq (96) pada ayat 1-5 berikut:  

ْسمي َربٰيَك الَّذيْي َخَلَقَۚ  ْنَساَن ميْن َعَلق َۚ  ١ ايقْ رَْأ ِبي ْلَقَلميُۙ  ٣ايقْ رَْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُمُۙ  ٢ َخَلَق اْْلي  ٤الَّذيْي َعلََّم ِبي

ْنَساَن َما ََلْ يَ ْعَلْمۗ   ٥َعلََّم اْْلي

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahuinya.”(Kemenag RI, 2019: 902) 
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Melalui membaca akan memperoleh pengalaman pribadi yang memuaskan, 

sebagai sumber pencarian informasi, dan sebuah cara untuk berhubungan dengan 

dunia (Lipton, 2016: 125). Buku merupakan salah satu media pengetahuan yang 

dipergunakan sebagai sumber informasi untuk dipelajari sebelum selanjutnya 

diterapkan dalam tingkah laku nyata di kehidupan sehari-hari.  

Banyak buku yang membahas mengenai pendidikan karakter. Dalam Islam 

banyak referensi buku-buku dari ulama-ulama terdahulu yang digunakan sebagai 

acuan dalam mempelajari pendidikan karakter, pendidikan ibadah, dan sebagai 

sumber wawasan. Salah satu buku yang dipergunakan sebagai media informasi 

dalam dunia Islam biasa disebut kitab kuning. Salah satu diantara kitab-kitab 

tersebut yaitu sebuah kitab memiliki judul “Irsyad al-'Ibad ”. Kitab Irsyad al-‘Ibad 

merupakan salah satu kitab yang dikaji di pesantren-pesantren/pondok-pondok 

tradisional maupun modern.  

Kitab Irsyad al-'Ibad ini merupakan kitab karangan karya Syaikh Zainuddin 

Ahmad bin Abdul Aziz bin Zaynuddin bin ‘Ali al-Ma’bari al-Malibari al-Fanani 

(987H). Dalam kitab ini dibahas mengenai kumpulan rujukan yang berkaitan 

dengan perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang hamba terhadap 

Penciptanya maupun sesama makhluk mulai aqidah, syariat (ibadah dan muamalah) 

hingga akhlak.  

Pembahasan Kitab Irsyad al-’Ibad mencakup keimanan, bersuci (wudhu, 

mandi, dan tayammum), menuntut ilmu terutama ilmu agama, pelaksanaan shalat 

(shalat fardhu, shalat sunnah, shalat jamaah, dan shalat jum’at), menghadapi 

kematian (niyanah), kesesuaian dalam berpakaian, mengeluarkan sebagaian harta 

(zakat), berpuasa (wajib maupun sunnah), melaksanakan haji, membaca dan 
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memahami fadhilah al-Qur’an, serta berdzikir dan berdoa (dzikir pagi sore ataupun 

setiap waktu dan setiap aktivitas seperti bangun atau akan tidur), menghindari riya’, 

taubat, takut, dan roja’ (harapan/optimis). Selanjutnya materi yang mengenai 

membaca dan memahami fadhilah shalawat Nabi, memahami karakter buruk yang 

harus dihindari (‘ujub, sombong, marah, ghibah, namimah, dusta, pemungutan liar, 

dzalim, tidak bertegur sapa, durhaka terhadap bapak ibu, memutus hubungan tali 

silaturahmi, pembunuhan , perdukunan dan hal yang berkaitan, zina, minum khamr, 

sumpah palsu, dan saksi palsu) hingga membahas mengenai karakter baik yang 

harus dilakukan oleh hamba Allah yakni menghadapi kematian (takziyah dan ziarah 

kubur), kesesuaian dalam berpakaian, mengeluarkan sebagian harta (zakat, 

sedekah, dan kezuhudan), amar ma’ruf nahi munkar, kasab (usaha), wasiat, nikah, 

jihad).  

Penulis tertarik dan memilih Kitab Irsyad al-'Ibad sebagai bahasan 

penelitian dikarenakan dalam buku ini banyak wawasan yang dapat digali. 

Wawasan tersebut membahas perihal karakter yang harus dimiliki setiap individu 

sebagai sesama manusia dan sebagai hamba Allah SWT dan dapat diterapkan 

selanjutnya secara berkesinambungan dalam kehidupan nyata. Atas pertimbangan 

yang telah disebutkan, maka penulis mengangkat pengkajian tersebut dan 

dituangkan dalam sebuah karya tulis berupa skripsi dengan judul “ANALISIS 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KITAB IRSYAD AL-

’IBAD”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah mengenai pentingnya pendidikan 

karakter diatas, yang dalam langkah awalnya dimulai dengan membaca sebagai 
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kegiatan penggalian informasi yang diperoleh dari buku. Adapun buku yang 

dipergunakan dalam penelitian dikenal dengan kitab kuning. Maka secara umum 

penelitian ini ingin mengungkapkan mengenai: 

1. Bagaimana konsep kitab Irsyad al-'Ibad tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter? 

2. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang termuat dalam kitab Irsyad al-

'Ibad? 

3. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

kitab Irsyad al-'Ibad dengan nilai-nilai pendidikan karakter kemendikbud? 

C. Tujuan Kajian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yakni ingin 

mengungkapkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam salah satu kitab, maka 

penelitian ini memiliki tujuan antara lain: 

1. Mendeskripsikan konsep kitab Irsyad al-'Ibad tentang nilai pendidikan 

karakter 

2. Mendeskripsikan dan menganalisa nilai- nilai pendidikan karakter yang 

termuat dalam kitab Irsyad al-'Ibad 

3. Mendeskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam kitab Irsyad al-'Ibad dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

kemendikbud 
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D. Kegunaan Kajian 

 Hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat digunakan menjadi acuan dan referensi terkait konsep kitab Irsyad 

al-’Ibad beserta nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam 

kitab tersebut 

b. Dapat dijadikan sebagai konstribusi yang positif bagi penulis agar 

memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung dalam kitab Irsyad al-’Ibad untuk selanjutnya diterapkan 

dalam kehidupan nyata 

c. Dapat memberikan masukan serta sumbangsih bagi pendidikan karakter 

di Indonesia 

d. Dapat memberikan kontribusi dan dapat di jadikan referensi dalam upaya 

pengembangan keilmuan agama islam. 

2. Manfaat praktis   

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan 

sekaligus acuan terkait penerapan pendidikan karakter. 

b. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan sumbangan 

pemikiran sehingga pembaca dapat mengimplementasikan nilai karakter 

yang terkandung dalam kitab Irsyad al-‘Ibad  
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c. Bagi lembaga perguruan tinggi baik pihak fakultas maupun jurusan 

Penelitian ini apat dijadikan sebagai bahan informasi serta acuan 

atas pentingnya pendidikan karakter. 

d. Bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan 

ide dan gagasan yang lebih kreatif dalam menganalisis kitab serta dapat 

menjadi pedoman untuk menjadikan guru sebagai teladan yang baik bagi 

murid-muridnya. Kelak mahasiswa PAI akan menjadi guru yang akan 

mencontohkan karakter baik bagi setiap muridnya. 

e. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dan pijakan 

bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang  

E. Metode Kajian 

 Metode berasal dari kata methodos (bahasa yunani) dengan artian cara atau 

suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara 

kerja (sistematis) untuk memahami suatu obyek penelitian, sebagai upaya untuk 

mencari dan menemukan suatu jawaban yang ilmiah dan dapat dipertanggung 

jawabkan termasuk juga kebenarannya (Ruslan, 2010: 24). Dengan demikian dalam 

penelitian ini menguraikan secara runtut menggunaan metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2019: 361) Penelitian kualitatif merupakan payungnya semua jenis 
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metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial 

yang natural/alamiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh secara 

kualitatif, Sidiq (2019: 3) menyimpulkan penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Kemudian dalam 

penelitian ini, informasi dapat berupa transkip hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari 

internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual 

atau kelompok. Berdasarkan pengertian yang telah didefinisikan diatas, maka 

dalam penelitian ini informasi yang akan diteliti berupa dokumen yang berbentuk 

buku. 

 Pendekatan ini digunakan karena pengumpulan data dalam skripsi ini 

bersifat kualitatif. Penelitian ini bermaksud menjabarkan dan menggambarkan 

analisa secara kritis terhadap suatu permasalahan yang dikaji yaitu nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam kitab Irsyad Al-’Ibad. 

2. Jenis Penelitian 

 Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulisan skripsi ini 

menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan kajian yang akan diteliti atau dipelajari. Penelitian kepustakaan 

adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana objek penelitiannya dalah 

bahan-bahan perpustakaan (Alkaf, 2009: 20). Bahan pustaka yang ada di 

perpustakaan yaitu berupa buku ilmiah, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, 

makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, buku tahunan, ensiklopedia, 
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dokumen,  buku, majalah, kisah-kisah sejarah, maupun sumber tertulis dan 

elektronik lainnya. Dalam hal ini, maka data-data  yang  dibutuhkan oleh peneliti 

dalam  penelitian  dapat diperoleh dari bahan pustaka berupa sumber tertulis 

berbentuk buku atau dokumen. Menurut Zed (2014: 1-2) mengatakan bahwa 

“dalam riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 

serta membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja 

tanpa memerlukan riset lapangan”. 

 Adapun sumber pustaka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kitab 

Irsyad al-’Ibad dengan melibatkan beberapa pustaka lain yang mendukung kajian 

penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara 

menjabarkan dan menjelaskan teks-teks yang mengandung nilai-nilai pendidikan 

karakter. Dengan demikian, penelitian ini juga termasuk penelitian deskripsif 

analisis, karena tidak semata-mata hanya menguraikan namun juga memberikan 

pemahaman dan penjelasan secukupnya atas hasil pendeskripsiannya. 

3. Sumber data 

 Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah dari berbagai 

sumber yang relevan dengan pembahasan skripsi, Adapun sumber data tersebut 

antara lain:  

a. Data primer 

Merupakan sumber data yang utama berupa kitab dalam penelitian 

ini, yakni penulis mengkaji nilai-nilai karakter yang terdapat dalam kitab 

tersebut dengan studi pustaka. Adapun data secara lengkap kitab tersebut, 

yaitu: 
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Judul  : Irsyad al-’Ibad ilaa Sabiil al-Rasyaad 

Pengarang : Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al- 

       Malibari 

Penerbit  : Darul Manhaj 

Asal Penerbit : Lebanon, Beirut 

Kolasi  : 708 halaman 

  Tahun  : 2018 (cetakan terbaru) 

b. Data sekunder 

Yaitu berbagai kepustakaan lainnya yang relevan dengan objek 

penelitian, baik berupa transkip, buku, artikel baik nondigital maupun 

digital, majalah, tabloid dan sumber data lainnya.  

1. Petunjuk ke Jalan Lurus yang merupakan penerjemahan 

Kitab Irsyad al-‘Ibad oleh Alwy Bahresy 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter dengan judul Bahan 

Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan 

Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan 

Karakter Bangsa; Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa oleh Pusat Kurikulum Balitbang 

Kemendikbud 

3. Bahan pustaka lain yang relevan 
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4. Teknik pengumpulan data 

 Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan 

data dengan dokumentasi. Pada teknik dokumentasi ini peneliti mencatat hal-hal 

yang berhubungan dalam kajiannya. Informasi tersebut dapat dicari lewat buku, 

internet, ataupun jurnal yang berkaitan dengan kajian peneliti. Kemudian setelah 

peneliti menemukan informasi yang dibutuhkan, peneliti mengkaji dan mencatat 

hal-hal yang penting pada kajian tersebut, dan menarik kesimpulan.   

Dokumen yang menjadi sumber data dalam penelitian ini hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan saat proses penelitian dilakukan. “Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 

peraturan, kebijakan” (Sugiyono, 2019: 430). 

 Dokumentasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan penelitian ini berupa dokumen dalam bentuk tulisan atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Sebuah kitab dengan judul Irsyad al-’Ibad merupakan 

dokumentasi yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Pengumpulan 

data dari sumber yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian yaitu berupa 

buku, artikel baik nondigital maupun digital, majalah, tabloid serta sumber data 

lainnya sebagai referensi pendukung. 
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5. Teknik analisis data 

 Cara yang digunakan untuk analisis data (content analysis), yaitu dengan 

menguraikan dan menganalisis serta memberikan pemahaman atas kandungan-

kandungan isi yang dideskripsikan, sifatnya terus terang dan mengandung makna 

yang tersirat (Sorasa & Samiaji, 2012: 27)  “Metode analisis data kualitatif adalah 

pendekatan pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, wawancara, serta 

data literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil kajiannya” (Huang: 

2019). Penelitian ini mengambil informasi melalui data literatur. Metode ini 

digunakan untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Irsyad al-

’Ibad. Sedangkan dalam penelitian ini menerapkan metode analisis dalam kualitatif 

dengan cara menganalisa data literatur yang berfokus pada isi yang ada dalam 

literatur tersebut. Analisis isi (content analisys) merupakan sebuah metode yang 

digunakan untuk menganalisis dan memahami teks (Sidiq, 2019: 104). 

 Berikut ini merupakan langkah-langkah yang digunakan penulis dalam 

pengambilan data, antara lain: 

1. Penulis menentukan teks yang dijadikan objek penelitian dalam kitab Irsyad 

al-’Ibad, yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan nilai-nilai yang 

yang berkaitan dengan pendidikan karakter. 

2. Penulis mengumpulkan data-data yang memiliki keterkaitan dengan objek 

penelitian yaitu kitab Irsyad al-’Ibad sebagai referensi wajib. Dan buku, 

artikel baik nondigital maupun digital, majalah, tabloid serta sumber data 

lainnya sebagai referensi pendukung. 
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3. Penulis menyajikan seluruh data dari teks buku dan dokumentasi (buku, 

artikel baik nondigital maupun digital, majalah, tabloid dan sumber data 

lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian). 

4. Penulis akan melakukan analisis dan interpretasi data yang sesuai dengan 

rancangan penelitian. 

F. Definisi Istilah 

 Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memaknai dan 

memahami berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai hal tersebut, istilah-istilah yang 

digunakan antara lain: 

1. Analisis  

Analisis adalah suatu rangkaian kegiatan untuk meneliti yang dilakukan 

untuk memilih, menguraikan, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan serta dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan 

kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Penelitian ini dilakukan 

dengan meneliti kitab Irsyad al-’Ibad dengan memilih setiap kriteria untuk di 

uraikan dan di bedakan menjadi beberapa bagian yang berhubungan dengan 

nilai-nilai karakter yang terkandung dalam kitab Irsyad al-’Ibad selanjutnya 

memilah dengan menggolongkan serta mengelompokkan kembali bagian-

bagian yang sama kriterianya dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terkandung dalam kitab Irsyad al-’Ibad  
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2. Nilai  

Nilai merupakan suatu anggapan yang diterima seseorang sehingga 

melahirkan  sebuah tindakan dari orang lain. Nilai yang dimiliki oleh setiap 

orang diperoleh dari setiap perilaku yang muncul dari dirinya. Setiap orang 

dalam berperilaku memiliki keluasan untuk menentukan pilihan antara baik 

ataupun buruk. Nilai yang diterima pun dapat berupa baik maupun buruk. 

Seseorang yang mendapat nilai baik menandakan bahwa seseorang tersebut 

meraih predikat insan kamil dalam dirinya karena berhasil menerapkan karakter 

baik dalam berperilaku. Sebaliknya, seseorang yang mendapat penilaian buruk 

karena melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai karena memnimbulkan 

karakter buruk dalam berperilaku. 

3. Pendidikan karakter  

Pendidikan karakter adalah suatu pola tindakan dalam penanaman nilai-nilai 

karakter sehingga mencapai predikat insan kamil. Predikat insal kamil diperoleh 

oleh setiap orang yang berhasil mendidik karakter dirinya untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter dalam dirinya. Pendidikan karakter merupakan suatu bentuk 

usaha setiap manusia sebagai peserta didik sepanjang hayat untuk terus 

mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik serta menjauhi 

karakter yang buruk terhadap dirinya sendiri maupun luar dirinya sehingga 

mencapai predikat insan kamil. 

4. Kitab Irsyad al-’Ibad  

Kitab Irsyad al-’Ibad merupakan salah satu buku yang dipelajari oleh umat 

Islam khususnya kalangan pesantren sebagai pedoman pengembangan diri 
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dalam pembentukan karakter. Kitab ini menghimpun materi-materi yang 

berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun akhlak.  

Nilai-nilai pendidikan karakter yang tertuang dalam kitab Irsyad al-’Ibad akan 

penulis gali yang kemudian dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata di 

kehidupan sehari-hari dan relevansinya terhadap pendidikan karakter. Adapun 

cakupan nilai-nilai pendidikan karakter yang dimaksud merupakan himpunan 

materi-materi yang ada dalam kitab Irsyad al-‘Ibad seperti akidah, syariat (ibadah 

dan muamalah) maupun akhlak. 

G. Penelitian Terdahulu 

 Pengkajian penelitian ini memiliki maksud untuk melengkapi dan 

menyempurnakan khazanah keilmuan dalam Pendidikan Agama Islam yang telah 

dilakukan oleh peneliti dan pengkaji tertahulu, yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi yang di tulis oleh Laili Nuriyana, Mahasiswa UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang dengan program studi Pendidikan Agama Islam jurusan 

Pendidikan Agama Islam pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter dalam Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim Karya 

KH. Muhammad Hasyim Asy’ari”. 

Penelitian ini menunjukkan deskripsi konsep pendidikan karakter 

dalam kitab Adabul  ‘Alim wal Muta’allim karya KH. Muhammad Hasyim 

Asy’ari dan hanya berfokus pada karakter-karakter yang berhubungan 

dengan adab atau etika antara guru dan murid di dalam proses pembelajaran, 

antara lain: (1) Etika seorang murid terhadap dirinya sendiri, (2) Etika 

seorang murid terhadap Guru, (3) Etika seorang murid terhadap pelajaran 
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(4) Etika seorang murid terhadap kitab. Nilai-nilai pendidikan karakter yang 

diperoleh di dalam kitab tersebut adalah rasa tanggung jawab, kedisiplinan, 

peduli, ketekunan, kejujuran, cerdas, beriman, bertaqwa, inovatif, sehat, 

gigih, kerja keras, amanah, rela berkorban, rasa ingin tahu. rasa hormat, 

berani mengambil resiko, adil. kedisiplinan, kritis, kreatif, berempati, 

pantang menyerah, kerja keras, rasa kebangsaan, ramah, suka menolong, 

saling menghargai, toleran, bersahabat, dan kooperatif.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laili Nuriyana, 

penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama menganalisis nilai 

pendidikan karakter. Dan yang membedakan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Laili Nuriyana adalah penelitian ini memiliki 

fokus dalam menguraikan nilai-nilai pendidikan karakter yang bermuatan 

ibadah, muamalah, dan akhlak yang relevan dengan kehidupan nyata 

sedangkan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Laili 

Nuriyana adalah nilai-nilai etika ketika proses pembelajaran terjadi yaitu 

etika antara murid dengan dirinya sendiri, guru, buku dan proses 

pembelajaran. 

2. Skripsi yang di tulis oleh Vera Ayu Puspita, Mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung dengan program studi Pendidikan Agama Islam jurusan 

Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018 dengan judul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Dalam Materi Pendidikan Agama Islam Sekolah 

Menengah Pertama”. 
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Penelitian ini menunjukkan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

diterapkan dalam bahan ajar Pendidikan Agama Islam dengan ruang 

lingkup, yaitu: (1) Al-Qur’an Hadist (2) Aqidah (3) Akhlak (4) Fiqih (5) 

Tarikh dan Kebudayaan Islam. Nilai- nilai pendidikan karakter yang penulis 

hasilkan sebuah kesimpulan terkait Nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung dalam materi Pendidikan Agama Islam sekolah menengah 

pertama kelas VII yaitu: religius, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, tanggung jawab, cinta damai, peduli lingkungan, toleransi, cinta 

tanah air, gemar membaca, peduli sosial, dan bersahabat/komunikatif yang 

berpijak pada Kemendiknas. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vera Ayu Puspita, 

penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama menganalisis nilai 

pendidikan karakter. Dan yang membedakan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vera Ayu Puspita adalah penelitian ini 

memiliki fokus dalam menguraikan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

bermuatan ibadah, muamalah, dan akhlak yang relevan dengan kehidupan 

nyata sedangkan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Vera 

Ayu Puspita adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang direalisasikan 

dalam bahan ajar Pendidikan Agama Islam kelas VII jenjang SMP. 

3. Skripsi yang di tulis oleh Khullatus Shofiyah, Mahasiswa Universitas Islam 

Malang dengan program studi Pendidikan Agama Islam jurusan Pendidikan 

Agama Islam pada tahun 2020 dengan judul “Nilai-Nilai Karakter Dalam 

Kitab Akhlak Lil Banat Jilid 1 Karya Umar Bin Achmad Baradja”. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter yang terdapat 

dalam kitab Akhlak lil Banat juz 1 berfokus pada akhlak yang harus dimiliki 

seorang perempuan seperti: (1) Bagaimana seharusnya akhlak seorang 

perempuan, (2) Kesopanan seorang perempuan, (3) Akhlak perempuan 

yang tidak sopan, dan (4) Perempuan yang harus bersikap sopan sejak kecil. 

Dan relevansi nilai karakter di dunia pendidikan adalah tanggung jawab, 

jujur, religius, cinta damai, bersahabat/komunikatif, dan rasa ingin tahu. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khullatus Sofiyah, 

penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama menganalisis nilai 

pendidikan karakter. Dan yang membedakan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Khullatus Sofiyah adalah penelitian ini 

memiliki fokus dalam menguraikan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

bermuatan ibadah, muamalah, dan akhlak yang relevan dengan kehidupan 

nyata sedangkan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh 

Khullatus Sofiyah adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang harus dimiliki 

perempuan dan agar menerapkan kesopanan dalam kehidupan nyata.  

 Berikut penjelasan singkat berdasarkan pemaparan mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang telah digunakan peneliti untuk acuan dalam 

menyelesaikan peneltian ini yang telah disebutkan sebelumnya diatas. Kemudian 

penelitian terdahulu tersebut untuk memudahkan dalam memahami uraian 

pengggambaran ringkas diatas akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

No Nama Peneliti, 

Judul, dan Tahun 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1. Laili Nuriyana pada 

tahun 2015 dengan 

judul “Analisis 

Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Karakter dalam 

Kitab Adabul ‘Alim 

Wal Muta’allim 

Karya KH. 

Muhammad 

Hasyim Asy’ari”. 

Analisis 

nilai-nilai 

pendidikan 

karakter 

yang 

terdapat 

dalam kitab. 

Sumber data 

yang 

digunakan 

dan fokus 

nilai karakter 

yang hanya 

mencakup 

pada etika 

ketika 

mengikuti 

proses 

pembelajaran 

Penelitian ini 

menyajikan deskripsi 

konsep pendidikan 

karakter dalam kitab 

Adabul  ‘Alim wal 

Muta’allim karya 

KH. Muhammad 

Hasyim Asy’ari dan 

hanya berfokus pada 

karakter-karakter 

yang berhubungan 

dengan adab atau 

etika antara guru dan 

murid di dalam 

proses pembelajaran, 

antara lain: (1) Etika 

seorang murid 

terhadap dirinya 

sendiri, (2) Etika 

seorang murid 

terhadap Guru, (3) 

Etika seorang murid 

terhadap pelajaran 

(4) Etika seorang 

murid terhadap kitab. 

Nilai-nilai 

pendidikan karakter 

yang diperoleh di 

dalam kitab tersebut 

adalah rasa tanggung 

jawab, kedisiplinan, 

peduli, ketekunan, 

kejujuran, cerdas, 

beriman, bertaqwa, 

inovatif, sehat, gigih, 

kerja keras, amanah, 

rela berkorban, rasa 

ingin tahu. rasa 

hormat, berani 

mengambil resiko, 

adil. kedisiplinan, 

kritis, kreatif, 

berempati, pantang 



23 
 

 
 

No Nama Peneliti, 

Judul, dan Tahun 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

menyerah, kerja 

keras, rasa 

kebangsaan, ramah, 

suka menolong, 

saling menghargai, 

toleran, bersahabat, 

dan kooperatif.  

2. Vera Ayu Puspita  

pada tahun 2018 

dengan judul 

“Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Materi Pendidikan 

Agama Islam 

Sekolah Menengah 

Pertama” 

Nilai-nilai 

pendidikan 

karakter 

Sumber data 

yang 

digunakan 

merupakan 

bahan ajar 

dan fokus 

nilai karakter 

yang tercakup 

didalamnya, 

meliputi: : (1) 

Al-Qur’an 

Hadist (2) 

Aqidah (3) 

Akhlak (4) 

Fiqih (5) 

Tarikh dan 

Kebudayaan 

Islam 

Penelitian ini 

menyajikan nilai-

nilai pendidikan 

karakter yang 

terkandung dalam 

materi Pendidikan 

Agama Islam sekolah 

menengah pertama 

kelas VII yaitu: 

religius, jujur, 

disiplin, rasa ingin 

tahu, menghargai 

prestasi, tanggung 

jawab, cinta damai, 

peduli lingkungan, 

toleransi, cinta tanah 

air, gemar membaca, 

peduli sosial, dan 

bersahabat/komunik

atif yang berpijak 

pada Kemendiknas. 

 

3. Khullatus Shofiyah 

pada tahun 2020 

dengan judul 

“Nilai-Nilai 

Karakter Dalam 

Kitab Akhlak Lil 

Banat Jilid 1 Karya 

Umar Bin Achmad 

Baradja” 

Nilai-nilai 

pendidikan 

karakter 

Sumber data 

yang dikaji 

dan fokus 

penelitian 

yang 

dilakukan 

hanya 

mencakup 

nilai-nilai 

pendidikan 

karakter yang 

harus dimiliki 

perempuan 

dan agar 

menerapkan 

kesopanan 

Penelitian ini 

menyajikan nilai-

nilai karakter yang 

terdapat dalam kitab 

Akhlak lil Banat juz 1 

berfokus pada akhlak 

yang harus dimiliki 

seorang perempuan 

seperti: (1) 

Bagaimana 

seharusnya akhlak 

seorang perempuan, 

(2) Kesopanan 

seorang perempuan, 

(3) Akhlak 

perempuan yang 
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dalam 

kehidupan 

nyata. 

tidak sopan, dan (4) 

Perempuan yang 

harus bersikap sopan 

sejak kecil. Dan 

relevansi nilai 

karakter di dunia 

pendidikan adalah 

tanggung jawab, 

jujur, religius, cinta 

damai, 

bersahabat/komunik

atif, dan rasa ingin 

tahu. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 Dari pembahasan skripsi tentang analisis nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam kitab Irsyad al-‘Ibad dan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep nilai-nilai pendidikan karakter pada kitab Irsyad al-Ibad ini yaitu 

berkenaan tentang akidah, syariat (ibadah dan muamalah) serta akhlak yang 

diikuti dengan penyajian nasehat dan hikayat di dalamnya untuk dipetik 

pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kitab Irsyad al-Ibad 

yaitu mengajak setiap hamba Allah memahami petunjuk-petunjuk ke jalan 

yang lurus yakni jalan Tuhan (Allah SWT), dan semua yang telah 

disampaikan mushonnif dalam kitabnya diharapkan juga mampu 

memuaskan hati yang haus akan petunjuk tanpa rasa bosan dan dapat 

disampaikan kembali dalam bingkai dakwah islam kepada orang lain baik 

terwujud sebagai tingkah laku maupun pengingat dalam mengoreksi diri. 

Dan diharapkan pula dengan hadirnya buku ini dapat dijadikan pegangan 

dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai tuntunan yang 

sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dengan begitu, setiap muslim bisa 

mengingatkan dirinya sendiri tentang keimanan dan ketakwaannya kepada 

Allah SWT dan mendorongnya agar memiliki kualitas karakter diri yang 

terbaik. Setiap uraian penjelasan memiliki sifat pembahasan tematik dan 

senantiasa diperkuat oleh pendapat-pendapat yang kuat dari nash al-Qur'an, 

hadis,  dan juga fatwa-fatwa ulama, sehingga tidak menimbulkan keraguan 



dan kebimbangan dalam menerima semua nasehat kebaikan yang 

disampaikan.  Kitab Irsyad al-Ibad membahas terkait hubungan seorang 

hamba dengan Tuhannya (hablumminallah) dan hubungan seorang hamba 

dengan sesama makhluk (hablumminannas dan hablumminalalam) yang 

disajikan dengan beberapa pendekatan al-Quran, Hadist, maupun pendapat 

ulama lainnya. 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter pada kitab Irsyad al-Ibad  meliputi 

pendidikan akidah/keimanan dan yang berkaitan seperti islam serta murtad, 

pendidikan syariat yang berkaitan dengan ibadah menuntut ilmu terutama 

ilmu agama, bersuci (wudhu, mandi, dan tayammum), pelaksanaan shalat 

(sholat fardhu, sholat sunnah, sholat jamaah, dan sholat jum’at), 

menghadapi kematian (niyanah), kesesuaian dalam berpakaian, 

mengeluarkan sebagian harta (zakat), berpuasa (wajib maupun sunnah), 

melaksanakan haji, membaca dan memahami fadhilah al-Qur’an, serta 

berdzikir dan berdoa (dzikir pagi sore ataupun setiap waktu dan setiap 

aktivitas seperti bangun atau akan tidur), dan tidak melakukan syirik kecil 

(riya’), taubat, takut, dan roja’ (harapan/optimis). Cakupan-cakupan 

tersebut mengandung nilai-nilai karakter seorang hamba yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa (hablumminallah). Sedangkan nilai-nilai 

karakter dalam cakupan hubungan antar sesama makhluk 

(hablumminannaas dan hablumminalalam) yang berkaitan dengan 

pendidikan syariat berupa muamalah dan pendidikan akhlak, antara lain: 

membaca dan memahami fadhilah shalawat Nabi, memahami karakter yang 

yang harus dihindari (ujub, sombong, marah, ghibah, namimah, dusta, 



pemungutan liar, dzalim, tidak bertegur sapa, durhaka terhadap bapak ibu, 

memutus hubungan tali silaturrahmi, pembunuhan, perdukunan dan hal 

yang berkaitan, zina, minum khamr, sumpah palsu, dan saksi palsu) hingga 

membahas mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh hamba Allah 

(menghadapi kematian (takziyah dan ziarah kubur), kesesuaian dalam 

berpakaian, mengeluarkan sebagian harta (zakat, sedekah, dan kezuhudan), 

amar ma’ruf nahi munkar, kasab (usaha), wasiat, nikah, jihad). 

3. Relevansi nilai-nilai pendidikan karakter kitab Irsyad al-’Ibad yang 

meliputi keimanan dan yang berkaitan seperti islam serta murtad, menuntut 

ilmu terutama ilmu agama, bersuci (wudhu, mandi, dan tayammum), 

pelaksanaan shalat (sholat fardhu, sholat sunnah, sholat jamaah, dan sholat 

jum’at), menghadapi kematian (niyanah), kesesuaian dalam berpakaian, 

mengeluarkan sebagian harta (zakat), berpuasa (wajib maupun sunnah), 

melaksanakan haji, membaca dan memahami fadhilah al-Qur’an, serta 

berdzikir dan berdoa (dzikir pagi sore ataupun setiap waktu dan setiap 

aktivitas seperti bangun atau akan tidur), dan tidak melakukan syirik kecil 

(riya’), taubat, takut, dan roja’ (harapan/optimis). Cakupan-cakupan 

tersebut merupakan perkara yang berkaitan dengan hubungan vertikal yakni 

antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa (hablumminallah) dan 

hubungan horizontal yakni antara individu dengan sesama 

(hablumminannas dan hablumminalalam). Relevansi nilai-nilai pendidikan 

karakter yang sedang ditanamkan dalam diri seseorang ketika menjalankan 

cakupan-cakupan diatas dalam kehidupan nyata yaitu religius, 

tanggungjawab, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, cinta lingkungan, 



bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, mandiri, jujur, dan 

gemar membaca. Sedangkan pembahasan dengan cakupan hubungan 

horizontal yang berkaitan dengan hubungan antar sesama makhluk 

(hablumminannaas dan hablumminal ‘alam) yaitu mengenai membaca dan 

memahami fadhilah shalawat Nabi, memahami karakter yang yang harus 

dihindari (ujub, sombong, marah, ghibah, namimah, dusta, pemungutan liar, 

dzalim, tidak bertegur sapa, durhaka terhadap bapak ibu, memutus 

hubungan tali silaturrahmi, pembunuhan, perdukunan dan hal yang 

berkaitan, zina, minum khamr, sumpah palsu, dan saksi palsu) hingga 

membahas mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh hamba Allah 

(menghadapi kematian (takziyah dan ziarah kubur), kesesuaian dalam 

berpakaian, mengeluarkan sebagian harta (zakat, sedekah, dan kezuhudan), 

amar ma’ruf nahi munkar, kasab (usaha), wasiat, nikah, jihad). Relevansi 

nilai-nilai pendidikan karakter yang sedang ditanamkan dalam diri 

seseorang ketika menjalankan cakupan-cakupan diatas dalam kehidupan 

nyata yaitu religius, tanggungjawab, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, 

cinta lingkungan, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, 

mandiri, jujur, gemar membaca, toleransi, demokratis, menghargai prestasi, 

kreatif, semangat kebangsaan/nasionalisme, dan cinta tanah air. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Adu, L. (2014). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. BIOSEL (Biology 

Science and Education): Jurnal Penelitian Science dan Pendidikan, 3(1), 

68-78 

Al Aziiz, Arief  Nur Rahman, (2019). Sumber Hukum Islam. Klaten: Cempaka 

Putih 

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Irwan Kurniawan [penj]. (2008). Mutiara 

Ihya’ Ulumuddin. Bandung: Mizan 

Alkaf, Nuraida Khalid. (2009). Metodologi Penelitian Islam. Jakarta: Islamic 

Research Publishing 

Al-Malibari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin. (2018). Irsyad 

al-’Ibad ilaa Sabiilirrosyaad. Beirut: Darul Manhaj 

Al-Malibari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin. Bahresy, Alwi [penj]. 

(1977). Irsyad al-’Ibad ilaa Sabiilirrosyaad; Petunjuk Ke Jalan Lurus. 

Surabaya: Darussagaf 

Anjuma, Abu Hasna Lely. (2017). Jangan Lupa Shalat. Yogyakarta: Laksana 

Arfiani, Devi. (2019). Akhlak Mulia 1. Semarang: Mutiara Aksara 

Asy’ari, Hadlratusy Syaikh KH. Hasyim, Rosidin [pen.]. (2014). Pendidikan 

Karakter Khas Pesantren Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’alim. Malang: 

Genius Media 

Asy’ari, KH. Hasyim. (tidak tercantum). Adabul ‘Alim Walmuta’allim. Jombang 

Aziz, Amka Abdul. (2018). Hati Pusat Pendidikan Karakter; Melahirkan Bangsa 

Berakhlaq Mulia. Klaten: Cempaka Putih 

Barudin, Topaji Pandu. (2020). Perilaku Kerja Keras dan Tanggungjawab. Klaten: 

Cempaka Putih PT 

Basri, Hasan. (2017). Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia 

Bukhari, Imam. Shahih Bukhari. Beirut: Dar Ibni Kastir 

Drajat, Manpan dan Ridwan Effendi. (2017). Etika Profesi Guru. Bandung: 

Penerbit Alfabeta 

Gunawan, Heri. (2017). Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasi. Bandung: 

Penerbit Alfabeta 



Huang, Ayat Hidayat. (2019). Metode Analisis Data. Diakses Secara Online 

Melalui Https://Www.En.Globalstatistik.Com/Metode-Analisis-Data/ 

Hudiyono. (2018). Membangun Karakter Siswa: Melalui Profesionalisme Guru 

Dan Gerakan Pramuka. Jakarta Timur: Penebit Erlangga 

Idris, Muh. (2020). Orientasi Pendidikan Islam. Yogjakarta: Deepublish 

Jalil, Jasman. (2018). Pendidikan Karakter : Implementasi Oleh Guru, Kurikulum, 

Dan Sumber Daya Pendidikan. Sukabumi : Jejak Publisher 

Johansyah, J. (2017). Pendidikan Karakter Dalam Islam; Kajian dari Aspek 

Metodologis. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 11(1), 85-103. 

Kemenag RI. (2019). Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta 

Koesoema, Doni. (2016). Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh. Daerah 

Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius 

Kosim, Abdul. & Fathurrohaman. (2018). Pendidikan Agama Islam Sebagai Core 

Etichal Values Untuk Perguruan Tinggi Umum. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset 

Kurikulum, Kemdiknas Balitbang Pusat. (2010). Bahan Pelatihan Penguatan 

Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk 

Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa; Pengembangan Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa 

Kurniawan, Irwan. (2019). The Miracle of Shalat (15); Ajarkan Shalat pada 

Keluarga. Bandung: Penerbit Marja 

Lipton, Lauran. (2016). Sekolah Literasi Perencanaan Dan Pembinaan. 

Bandung:Penerbit Nuansa 

Mardani. (2017). Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: 

Kencana. 

Marzuki. (2015). Pendidikan Karakter Islam. Jakarta: Amzah 

Munjiatun, M. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter: Antara Paradigma dan 

Pendekatan. Jurnal Kependidikan, 6(2), 334-349. 

Musrifah, M. (2017). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Edukasia 

Islamika, 119-133 

Naim, Ngainun. (2012). Character Building; Optimalisasi Peran Pendidikan 

dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa. Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media 

https://www.en.globalstatistik.com/Metode-Analisis-Data/


Nasihatun, S. (2019). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam dan Strategi 

Implementasinya. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan 

Keagamaan, 7(2), 321-336 

Nata, Abuddin. (2016). Pendidikan dalam Perspektif dalam Al-Quran. Jakarta: 

Kencana 

Pamungkas, M. Imam. (2016). Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter 

Generasi Muda. Bandung: Penerbit Marja 

Purwati, E., Mukaffa, Z., Syafi'i, S. I., Thohir, M., Rusydiyah, E. F., & Huda, M. 

N. (2014). Pendidikan Karakter: menjadi berkarakter muslim-muslimah 

Indonesia. 

Ramayulis. (2005). Metodologi Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia 

Rofiah, Khusniati. (2018). Studi Ilmu Hadis. Ponorogo: IAIN PO Press 

Ruslan. Rosady. (2010). Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. 

Jakarta: Rajagrafindo Rosada. 

Samani, Muchlas. (2012). Konsep Dan Model Pendidikan Karakter. Bandung:Pt 

Remaja Rosdakarya 

Sani, Ridwan Abdullah, & Kadri, Muhammad. (2016). Pendidikan Karakter: 

Mengembangkan Karakter Anak yang Islami. Jakarta: Bumi Aksara 

Sarbaini, dkk. (2016). Membangun Karakter Kemanusiaan, Membentuk 

Kepribadian Bangsa Melalui Pendidikan. Banjarmasin: UPT-MKU (MPK-

MBB) Universitas Lambung Mangkurat  

Sarosa, Samiaji. (2012). Penelitian Kualitatif Dasar. Jakarta: PT Indeks. 

Shihab, M. Quraish. (2007). Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu 

dalam Kehidupan Bermasyarakat. Bandung: Mizan 

Shofwan, A. M. (2015). Character Building Melalui Pendidikan Agama Islam: 

Studi Kasus Di Mi Miftahul Huda Papungan 01 Blitar. Epistemé: Jurnal 

Pengembangan Ilmu Keislaman, 10(1), 175-198 

Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di 

Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9) 

Sriwilujeng, Dyah. (2018). Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter. Jakarta : Esensi 

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta 



Sukitman, T. (2016). Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya 

Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter). Jurnal Pendidikan 

Sekolah Dasar Ahmad Dahlan, 2(2), 85-96. 

Suparno, Paul. (2017). Pendidikan karakter di Sekolah. Daerah Istimewa 

Yogyakarta: PT Kanisius 

Syahri, Akhmad. (2019). Pendidikan Karakter Berbasis Sistem Islamic Boarding 

School; Analisis Multidisipliner. Batu: Literasi Nusantara 

Syarbini, Amirullah. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga. Yogyakarta: 

Ar Ruzz Media 

Une, Darwin, dkk. (2015). Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. 

Gorontalo: Ideas Publishing. 

Wiranto, Dicky. (2013). Meretas Pendidikan Karakter: Perspektif Ibn Miskawaih 

Dan John Dewey. Banda Aceh: Publisher Pena 

Zed, Mestika. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia 


	1. COVER.pdf (p.1-2)
	3. ABSTRAK.pdf (p.3-6)
	5. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf (p.7-30)
	9. BAB V PENUTUP.pdf (p.31-34)
	10. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.35-38)

