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Abstrak 
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Kedudukan karakter pada seorang anak perempuan menempati posisi yang 

sangat tinggi dan mendasar pada  setiap tumbuh kembangnya. Karakter 

merupakan tiang bagi kehidupan. Apabila anak perempuan dianugerahi karakter 

yang baik maka ia pula akan di anugerahi segala kebaikan. Setinggi apapun 

keilmuan seorang anak perempuan apabila tanpa di dasari dengan karakter.yang 

baik maka keilmuannya akan sia-sia. Terlebih bagi anak perempuan yang kelak 

akan menjadi seorang ibu.yang akan mendidik.anak-anaknya. Menjadi wanita 

sholihah merupakan cita-cita bagi setiap anak perempuan yang didalamnya bukan 

hanya kecantikan fisik yang membuat orang terkagum-kagum melainkan disertai 

dengan dengan tingkah laku yang menjadikannya berharga.  

Di era sekarang banyak kita menemukan berbagai macam permasalahan 

yang erat kaitannya dengan menurunnya karakter baik pada anak perempuan. 

Seperti kurangnya sopan santun, unggah-ungguh kepada orang yang lebih tua, 

tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menghormati.orang tua dan guru, 

tidak menyayangi yang.lebih muda, tidak taat peraturan, bermalas-malasan dalam 

menuntut ilmu, pergaulan bebas, ketidak jujuran yang menjadi pemandangan kita 

setiap hari. Kemerosotan moral yang terjadi akibat dari kurangnya pendidikan 

akhlak sejak dini. Pendidikan tentang karakter baik seharusnya menjadi asupan 

yang sangat penting sejak anak perempuan dilahirkan ke dunia dengan harapan 

karakter tersebut sudah tertanam sedini mungkin. Pembentukan karakter pada 

anak perempuan sejatinya merupakan suatu perhatian penuh bagi setiap ulama. 

Perhatian ulama tersebut terlihat pada karya Ustadz Umar bin Achmad Baradja 

yang menyusun kitab yang bernama Akhlak lil Banat juz 1.  

Dari latar.belakang tersebut peneliti membuat rumusan masalah.dalam 

penelitian ini yakni : Bagaimana nilai-nilai karakter yang terkandung.dalam kitab 

Akhlak lil Banat juz 1 bab 1-4 dan bagaimana relevansi nilai karakter dalam dunia 

pendidikan. Dengan tujuan kajian untuk mendeskripsikan nilai-nilai.karakter 

dalam kitab.Akhlak lil Banat juz 1 bab 1-4 dan untuk mendeskripsikan relevansi 

nilai karakter dalam dunia pendidikan 

Jenis penelitian dalam skripsi ini.adalah penelitian.Library Research yang 

merupakan penelitian studi.kepustakaan. Dalam penelitian Library Research kita 

menggunakan jenis penelitian kajian pemikiran tokoh yang merupakan sebuah 

usaha untuk menggali suatu pemikiran-pemikiran tokoh tertentu yang memiliki 



karya-karya yang fenomenal. Karya tersebut dapat berupa buku, surat, arsip, 

pesan, atau dokumen lain. Metode yang digunakan adalah metode analisis data 

yakni metode yang.digunakan untuk menganalisis.isi dari sebuah literatur yang 

akan disampaikan baik.berbentuk buku, dokumen, surat kabar, undang-undang, 

jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatid dengan perspektif 

sosiologis yang artinya dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

perspektif sosiologis yang merupakan sebuah metode yang menggunakan cara 

pandang tentang manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi didalamnya. 

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Nilai-nilai karakter yang 

terdapat dalam kitab Akhlak lil Banat juz 1 dalam bab berisi tentang 

bagaimanakah seharusnya akhlak seorang putri, bab 2 berisi tentang putri yang 

sopan, bab 3 berisi tentang putri yang tidak sopan, dan bab 4 berisi tentang 

bagaimanakah seorang putri harus bersikap sopan sejak kecil. Relevansi nilai 

karakter di sunia pendidikan adalah bab 1 terdapat nilai karakter tanggung jawab, 

bab 2 mengandung nilai karakter jujur dan religius dan cinta damai, bab 3 

mengandung nilai karakter bersahabat/komunikatif, serta bab 4 mengandung nilai 

karakter rasa ingin tahu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perihal karakter tentu kita semua pasti memahami bahwa karakter adalah hal  

yang sangat penting dan mendasar bagi setiap tumbuh kembang seorang anak 

perempuan. Karakter anak perempuan yang baik ialah anak perempuan yang 

mengekang dirinya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengerjakan amalan-

amalan yang baik tanpa rasa jemu, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan 

maksiat dan jelek, konsisten dengan sifat malu, dermawan kepada sesama, 

mengutamakan orang lain, berkata baik atau lebih baik diam, serta berlaku adil 

(Al-Allawi, 2006:360-363). Dalam hadis juga dijelaskan bahwa : 

اِلَِةُ  نْ َيا اْلَمْرأَُة الصَّ ُر َمَتاِع الدُّ نْ َيا َمَتاٌع َوَخي ْ  اَلدُّ

Artinya : Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita 

sholihah” (An-Nawawy, 2004:16). 

Bahwa wanita sholihah adalah sebaik-baik perhiasan yang dimiliki yang 

keindahannya membuat orang lain terkagum-kagum. Tentu bukan hanya 

kecantikan fisik saja melainkan kecantikan akhlak dan tingkah laku yang 

menjadikannya berharga.  

Dari segala kriteria anak perempuan yang baik tersebut tentu diperlukan ilmu 

untuk memahaminya serta pengamalan yang berbuah menjadi kebiasaan pada 

kehidupan setiap anak perempuan.  
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Pada era sekarang kita sering menemui berbagai macam prahara dalam 

kehidupan sosial masyarakat yang kaitannya dengan karakter anak perempuan.  

Mulai dari kemerosotan moral, kurangnya sopan santun, hilangnya unggah-

ungguh pada diri seorang anak perempuan yang mana kita sangat memahami 

bahwa sopan santun, tata krama merupakan hal yang sangat penting dalam 

interaksi bermasyarakat.   

Dalam kehidupan sekolah maupun pesantren pun banyak kita temukan 

karakter-karakter yang masih kurang baik yang dimiliki seorang anak perempuan 

seperti kurang sopan terhadap yang lebih tua, tidak sopan kepada orang tua dan 

guru, pergaulan bebas, kurang menyayangi kepada yang berumur dibawahnya, 

tidak patuh terhadap peraturan, apabila dinasehati masih membangkang kepada 

orang tua, bermalas-malasan dalam menuntut ilmu serta ketidak jujuran yang 

menjadi pandangan setiap hari dalam kehidupan.  

Sesungguhnya karakter atau akhlak yang baik adalah tiang kehidupan wanita 

muslimah. Dialah sumber kebahagiaan. Apabila anak perempuan dianugerahi 

karakter yang baik maka niscaya mereka telah dianugerahi segala kebaikan. 

Begitu juga sebaliknya, jika ia tidak dianugerahi akhlak yang baik niscaya ia tidak 

dianugerahi segala kebaikan. Itulah mengapa sangatlah dipelukan penanaman 

karakter sejak anak perempuan lahir yang mana dalam pendidikan tersebut akan 

membentuk watak/tabiat anak perempuan sejak dini sampai dewasa.  

Tentu kita memahami bahwa peran perempuan di segala lini kehidupan 

sangat penting. Sebagai anak ia akan menjadi tabungan kelak diakhirat bagi 

orangtuanya. Baik dan buruknya perilaku anak perempuan menjadi tanggung 
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jawab orangtua sampai baligh. Ketika ia menjadi seorang istri tepat ketika ijab 

qabul diucapkan berpindahlah tanggung jawab ayah kepada sang suami. Bahkan 

banyak orang bilang bahwa surga neraka seorang perempuan ketika menjadi istri 

itu sangat mudah didapatkan.  

Sungguh betapa mulianya seorang perempuan ketika menjadi seorang istri, 

akan tetapi untuk mendapatkan neraka pun juga sangat mudah. Ketika seorang 

perempuan tidak taat kepada suami otomatis akan menjadikan neraka untuknya.  

Anak perempuan ketika menjadi seorang ibu sungguh mulia, mulai dari 

ketika mengandung Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ketika melahirkan 

bertaruh nyawa antara hidup dan mati jika meninggal digolongkan orang yang 

syahid. Sampai pada ketika menyusui itu merupakan aliran asi kasih sayang yang 

merekatkan hubungan antara ibu dan anak serta mengasuh anak sinilah ibu 

menjadi madrasatul ulla untuk anaknya, dimana selama 24 jam anak akan 

memonitor gerak gerik, tingkah laku, ucapan ibu dan akan di tiru oleh anak.  

Dari sinilah kita perlu memahami betapa pentingnya karakter baik yang harus 

tertanam sedini mungkin pada seorang anak perempuan yang kelak akan menjadi 

seorang istri bahkan ibu yang mana semua yang dilakukannya akan ditiru 

anaknya. Penanaman karakter sejak dini pada diri anak perempuan itu merupakan 

tugas penting untuk orang tua serta guru sebagai pendidik untuk meluaskan 

karakter baik serta menekan sedikit mungkin karakter buruk pada anak 

perempuan. Karena di era sekarang SDM yang baik selain ilmu pendidikan yang 

harus dimiliki setiap anak juga harus berkarakter baik. 

Menurut Ruwaim RA dalam KH. Hasyim Asy’Ari menjelaskan : 
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 "يا ولدي ، اجعل علمك كملح واجعل أخالقك كطحني"
 “wahai anakku, jadikanlah ilmumu sebagai garam dan jadikanlah karaktermu 

sebagai tepungnya” (Asy’Ari, 2017:2). Dari perkataan beliau bisa dipahami ketika 

kita memasak kita lebih membutuhkan banyak tepung dan sedikit garam, ini 

mengisyaratkan bahwa dalam berkehidupan kita membutuhkan banyak akhlak 

baik (karakter baik) daripada ilmu. Karena karakter itu merupakan buah dari ilmu 

yang kita miliki.  

Selain itu kita perlu memahami bahwa tujuan pendidikan menurut KH 

Hasyim Asy’ari dalam kitab beliau Adabul ‘alim wal Mutaalim berpendapat 

bahwa tujuan dari ilmu adalah pengamalan ilmu, karena pengamalan ilmu adalah 

buah ilmu, kemanfaatan usia (hidup) dan bekal akhirat. Barangsiapa meraih 

amaliah ilmu berarti dia berbahagia, dan barangsiapa tidak meraihnya sungguh ia 

merugi itu artinya selain pemberian ilmu kepada anak perempuan juga diperlukan 

pengimplementasian karakter baik yang selanjutnya akan menjadi kebiasaan yang 

baik pula.  

Kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam kehidupan keluarga, sekolah, 

bahkan masyarakat mereka secara tidak langsung akan lebih condong mengamati 

dan menghargai kita melalui karakter kita. Bagaimana cara kita berbicara, 

unggah-ungguh kita kepada yang lebih tua, rasa menyayangi kita kepada yang 

lebih muda, menghargai sesama itu menjadi prioritas terpenting dalam menjalani 

kehidupan disamping kita harus memiliki pendidikan. 

Pendidikan karakter sudah menjadi hal yang penting pada semua tingkat 

pendidikan, mulai paling dini sederajat KB/RA sampai perguruan tinggi. Dengan 
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adanya pendidikan karakter diharapkan dapat memupuk nilai-nilai karakter baik 

yang akan dilakukan terus menerus dan selanjutnya menjadi kebiasaan bagi anak 

perempuan dalam berkehidupan sehari-hari. Dalam pada itu umat muslim dapat 

menambah referensi kitab dari karya ulama terdahulu untuk memperkuat 

pembentukan karakter, menyempurnakan ibadah, dan menambah pengetahuan 

ilmu kita. Dalam hal ini penggalian pendidikan karakter dapat diambil dari 

referensi kitab-kitab klasik dan salah satu referensi klasik yang membahas tentang 

pendidikan karakter adalah kitab Al-Akhlaq lil Banat karya dari Al-Ustadz Umar 

Bin Ahmad Baradja. 

Penulis memilih kitab ini sebagai kajian penelitian karena menurut penulis 

mengganggap pemikiran dari Ustadz Umar bin Ahmad Baradja yang tertuang 

dalam kitab Akhlak lil Banat masih relevan dalam dunia pendidikan. Kitab 

Akhlak lil Banat jilid 1 karya ustadz Umar bin Ahmad Baradja berisi tentang 

pelajaran bimbingan akhlak bagi anak perempuan. Ustadz Umar bin Ahmad 

Baradja berpendapat bahwa menanamkan karater pada anak perempuan harus 

sedini mungkin, itulah mengapa beliau mengarang kitab khusus anak perempuan 

ini. Menurut beliau memberi wawasan perihal karakter baik pada anak akan 

membantunya kelak ketika ia sudah dewasa, begitupun sebaliknya ketika 

membiarkan anak dengan karakter yang buruk ketika kecil maka kelak akan 

menyulitkannya ketika dewasa.  

Dari fenomena diatas penulis akan mereduksi ajaran dan nilai-nilai penelitian 

yang akan dituangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “NILAI-
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NILAI KARAKTER DALAM KITAB AKHLAK LIL BANAT KARYA 

UMAR BIN AHMAD BARADJA”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan  maka dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana nilai-nilai karakter yang terkandung dalam kitab Akhlak lil Banat 

jilid 1 bab 1-4 karya Umar bin Ahmad Baradja ? 

2. Bagaimana relevansi yang terkandung dalam kitab dengan dunia pendidikan 

saat ini ? 

C. Tujuan Kajian 

Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pada rumusan 

masalah. Dengan demikian tujuan kajian yang ingin di capai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai karakter dalam kitab Akhlak lil Banat jilid 

1 bab 1-4 karya Umar bin Ahmad Baradja. 

2. Untuk mendeskripsikan relevansi yang terkandung dalam kitab dengan dunia 

pendidikan saat ini. 

D. Kegunaan Kajian 

Kajian ini diharapkan dapat sesuai dengan tujuan yang dirumuskan secara 

optimal, dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis 

kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk 

dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan nilai-nilai karakter 

melalui karangan kitab. 

b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta 

pengetahuan  kepada penulis tentang nilai karakter yang terkandung dalam 

kitab Akhlak lil Banat serta dapat meneladani karakter yang terkadung dalam 

kitab tersebut. 

c. Diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangsih bagi pendidikan 

karakter di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Supaya  peneliti memiliki nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari serta 

peneliti dapat mengimplementasikan keteladanan nilai karakter dalam setiap 

perbuatan. 

b. Bagi pembaca 

Penelitian kitab Akhlak lil Banat ini diharapkan dapat memberikan 

pencerahan, sumbangan pemikiran sehingga pembaca dapat 

mengimplementasikan nilai karakter yang terkandung dalam kitab Akhlak lil 

Banat. 

c. Bagi lembaga Perguruan tinggi baik pihak fakultas maupun jurusan 

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta acuan atas pentingnya 

pendidikan karakter. 

d. Bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 
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Diharapkan 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 lain 

Diharapkan dapat mengguggah semangat peneliti lain untuk berperan 

langsung dalam mengembangkan pendidikan karakter dengan mengadakan 

penelitian lebih lanjut ke bab selanjutnya.  

f. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat di jadikan 

referensi dalam upaya pengembangan keilmuan agama islam. 

E. Metode Kajian 

Metode berasal dari kata methodos yang merupakan bahasa Yunani yang 

bermakna sebuah cara atau jalan. Dapat dikatakan metode berarti sebuah cara 

kerja sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah objek penelitian, 

sebagai upaya agar dapat menemukan jawaban yang pada akhirnya dapat 

dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah (Ruslan,2010:24). 

Metodologi diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam sebuah 

penelitian. 

Penelitian diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh 

fakta serta prinsip-prinsip dengan sabar, sistematis, serta hati-hati dalam bidang 

ilmu pengetahuan guna mewujudkan sebuah kebenaran (Mardalis, 2002:24). 
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Supaya penelitian ini berjalan sengan sebagaimana semestinya, maka dalam 

penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara 

mendeskripsikannya melalui kata-kata dan bahasa (Moeloeng, 2016:6). 

Dalam penelitian kualitatif terdapat pendekatan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perspektif 

sosiologis yang artinya dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

perspektif sosiologis yang merupakan sebuah metode yang menggunakan 

cara pandang tentang manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi 

didalamnya (Hamzah, 2019:38).  

Sosiologi menurut Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi dalam 

Soejono Soekanto merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat 

termasuk struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk juga perubahan 

sosial yang terjadi (Soekanto,2013:18). Dalam sosiologi pun berfungsi untuk 

mengetahui dan memahami gejala-gejala sosial, konflik sosial, dan cara yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikannya.  

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan serta menganalisis nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam kitab Akhlak lil Banat. 

2. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library 

Research yakni studi kepustakaan, karena objek studi difokuskan pada kajian 

sebuah kitab (buku). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menggumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan dipelajari atau 

mengkaji berbagai data terkait baik dari sumber data primer maupun sekunder 

(Anwar, 2013:2).  

Dalam penelitian Library Research kita menggunakan jenis penelitian 

kajian pemikiran tokoh yang merupakan sebuah usaha untuk menggali suatu 

pemikiran-pemikiran tokoh tertentu yang memiliki karya-karya yang 

fenomenal. Karya tersebut dapat berupa buku, surat, arsip, pesan, atau 

dokumen lain yang menjadi refleksi pemikirannya (Hamzah,2019:34) 

Dalam penelitian ini penulis mengkaji pemikiran Ustadz Umar bin 

Achmad Baradja yang pemikirannya termaktub dalam kitab Akhlak Lil Banat 

jilid 1. 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber adalah subjek dimana data tersebut diperoleh. Menurut (Arikunto, 

2010:172) bahwa apabila peneliti menggunakan metode kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka orang-orang yang menjawab 

pertanyaan-pertanyaan itu serta yang merespon disebut responden dan itu 

menjadi sumber data.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data 

primer dan sekunder (pendukung). 
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1. Sumber data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber langsung yang berkaitan dengan 

objek permasalahan pada penelitian ini, maka sumber data primer  atau utama 

dalam penelitian ini adalah Kitab Akhlak lil Banat Jilid 1 bab 1-4 karya 

Ustadz Umar bin Achmad Baradja 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang yang didapat dari sumber-

sumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut atau sumber yang 

digunakan untuk mendukung serta melengkapi data primer. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan buku Nilai-Nilai Pendidikan, Jurnal tentang  

Sumber data tambahan (sekunder) adalah sumber data diluar kata-kata atau 

tindakan yaitu sumber tertulis dan dilihat dari sumber tertulis terbagi atas 

sumber dari buku yakni buku, majalah ilmiah dan arsip (Moleong, 2016:159) 

Sedangkan sumber tambahan tertulis yang  digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : biografi dari pengarang dari kitab Akhlak lil Banat Jilid 1, 

terjemahan kitab Akhlak lil Banat jilid 1. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

sumber data primer dan sekunder, sehingga data-data yang diperlukan untuk 

penelitian ini terkumpul sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat kita gunakan dalam 

memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

(Juliansyah,2011:138). Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, 
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penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau 

kajian pustaka adalah suatu proses kegiatan menelaah, meneliti kembali serta 

membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen 

terkait, mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis 

yang pernah dilakukan orang lain serta mempelajari laporan-laporan hasil 

observasi dan hasil penelitian perihal masalah yang terkait dengan 

permasalahan yang akan diteliti (Sanjaya, 2013:205). 

Maka dari itu penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi 

berasal dari kata dokumen yang artinya barang cetakan atau naskah tertulis 

sebagi bukti keterangan. Dalam penelitian ini penulis memilih dokumentasi 

berupa buku, jurnal, karya ilmiah dari situs-situs internet yang relevan dengan 

objek penelitian. 

5. Metode Analisis data 

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, kemudian untuk langkah 

selanjutnya penulis mempelajari dan menganalisa data serta 

menyederhanakannya kedalam bentuk yang mudah untuk dibaca, dipahami 

serta diinterpretasikan arti dari pandangan tersebut. 

Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan 

teknik analisis dokumen yaitu analisis isi (Content Analisis). Analisis isi atau 

Content Analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis isi dari 

sebuah literatur yang akan disampaikan baik berbentuk buku, dokumen, surat 

kabar, undang-undang, jurnal, dan sebagainya (Bakri&HB.Sutopo, 2013:88) 

bisa disebut juga bahwa analisis isi yakni studi untuk memperoleh keterangan 
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dari hasil yang disampaikan. Disamping itu dengan cara analisis isi 

dibandingkan antara buku satu dengan buku yang lain dalam bidang yang 

sama. 

F. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman serta memudahkan pemahaman maka 

penulis menegaskan perihal definisi operasional dalam penelitian ini, yakni : 

1. Nilai 

Nilai adalah ukuran, atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu untuk 

melihat sesuatu hal apakah dia baik atau buruk sesuai kata hati.  

2. Karakter  

Karakter merupakan tabiat atau kebiasaan seseorang dalam berkehidupan 

sehari-hari.  

3. Kitab Akhlak lil Banat 

Kitab Akhlak lil Banat adalah kitab yang didalamnya membahas perihal 

bagaimana sebagai anak perempuan berlaku kepada orangtua, saudara yang 

lebih tua, saudara yang lebih muda, pembantu, tetangga, peralatan sekolah 

dan lain sebagainya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan beberapa hasil yakni : 

1.  Nilai karakter dalam kitab Akhlak lil Banat Jilid 1 bab 1-4 yakni pada bab 1 

menjelaskan bahwa anak perempuan harus senantiasa berakhlak baik dalam 

hidupnya dan menjauhi akhlak buruk agar hidupnya bahagia, pada bab 2 

menjelaskan bahwa anak perempuan yang sopan ialah perempuan yang selalu 

mematuhi orang tua, guru, menyayangi yang lebih tua, sabar,memiliki rasa 

malu, dan tidak suka bertengkar, pada bab 3 menjelaskan bahwa anak 

perempuan yang tidak sopan adalah anak yang tidak berbakti kepada orang 

tua dan guru, sombong, suka bertengkar, suka menggolok-olok, dan tidak 

memiliki rasa malu, pada bab 4 menjelaskan bahwa anak perempuan harus 

ditanamkan sedini mungkin karakter baik agar ketika besar ia beruntung, 

karena jika tidak mulai dari kecil maka ia ibaratnya menjadi pohon mawar 

yang bengkok, cantik tapi tidak indah. 

2.  Adapun relevansi Nilai karakter dalam Kitab Akhlak lil Banat Jilid 1 bab 1-4 

dengan Nilai karakter dari Kemendiknas yaitu nilai karakter tanggung jawab, 

jujur, religius, cinta damai, bersahabat/komunikatif, dan rasa ingin tau bahwa 

semuanya relevan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa antara 

keduanya relevan dalam menentukan nilai karakter pada anak perempuan. 



B. Saran 

Setelah peneliti menganalisis dan membahas secara menyeluruh terkait 

nilai karakter dalam Kitab Akhlak lil Banat Jilid 1 dan relevansinya dengan 

dunia pendidikan khususnya dengan nilai karakter menurut Kementrian 

Pendidikan Nasional, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kitab Akhlak lil Banat Jilid 1 sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam 

dunia pendidikan, terutama bagi seorang anak perempuan dalam 

kehidupannya. Karena dalam kitab tersebut Syaikh Umar bin Achmad 

Baradja menjelaskan bagaimana anak tersebut berakhlak dalam 

kehidupannya, menjadi putri yang sopan, memberikan ciri-ciri putri yang 

tidak sopan agar dapat dijauhi, serta tentang bagaimana seorang putri harus 

bersikap sopan sejak kecil. Yang mana Kitab Akhlak lil Banat jilid 1 ini 

menekankan kepada anak perempuan untuk berkarakter baik dalam 

kehidupannya agar kelak berbahagia. 

2. Melihat dari nilai karakter yang terdapat dalam kitab Akhlak lil Banat Jilid 1 

bab 1-4 dan nilai karakter menurut Kementrian Pendidikan Nasional antara 

keduanya relevan dalam menentukan nilai karakter pada anak perempuan.  
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