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ABSTRAK
Dalam melakukan proses pembelajaran, guru dapat memilih dan menggunakan
beberapa strategi, metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik
siswa dan materi pelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil
belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui penerapan media flip chart pada siswa
kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang tahun ajaran 2015/2016.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya hasil belajar pada mata
pelajaran IPS dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas V
Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang berjumlah 21 siswa. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan
menggunakan tes “t” untuk data tunggal (Range-nya kurang dari 30).
Penerapan media pembelajaran Flip Chart terhadap hasil belajar siswa kelas V
pada pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang sudah
berjalan dengan baik dari setiap tahap pelaksanaannya, sehingga siswa mudah
memahami materi yang disampaikan serta menjawab soal tes dengan baik dari guru.
Proses pembelajarannya juga sudah berjalan secara efektif karena bisa dilihat dari
keaktifan siswa di dalam kelas selama mengukiti proses pembelajaran.
Hasil belajar siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang
sebelum diterapakan media pembelajaran Flip Chart yaitu, 3 siswa (14%) termasuk
kategori tinggi (nilai 64 ke atas), 15 siswa (72%) termasuk kategori sedang (nilai
antara 36 – 64), dan 3 siswa (14%) dalam kategori rendah (nilai 36 ke bawah). Hasil
belajar siswa setelah diterapkan media pembelajaran Flip Chart pada pembelajaran
IPS kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang yaitu, 4 siswa (19%)
termasuk kategori tinggi (nilai 87 ke atas), 16 siswa (76%) termasuk kategori sedang
(nilai antara 59 – 87), dan 1 siswa (5%) dalam kategori rendah (nilai 59 ke bawah).
Pengaruh hasil belajar siswa yang menggunakan media flip chart dengan yang
Belum menggunakan media flip chart pada mata pelajaran IPS kelas V di Madrasah
Ibtidiyah Ma’had Islamy Palembang, berdasarkan perbandingan persentasenya dilihat
bahwa penggunaan media flip chart lebih besar dibandingkan yang belum
menggunakan media, dan juga dilihat dari hasil perbandingan uji untuk media flip
chart yaitu “t” yang terdapat pada to adalah lebih besar dari pada “t” table, baik pada
taraf signifikan 5% maupun taraf signifikan 1% 2,09
Jadi dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang menggunakan media
flip chart dengan yang belum menggunakan media flip chart pada mata pelajaran IPS
kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang, dan dilihat dari hasil
persentase menunjukan media flip chart terdapat pengaruh terhadap hasil belajar
siswa.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989
pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang
pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila; (b) Pendidikan Agama dan
(c) Pendidikan Kewarganegaraan. Dari isyarat pasal tersebut dapat dipahami
bahwa bidang studi pendidikan agama, baik agama Islam maupun agama lainnya
merupakan komponen dasar atau wajib dalam kurikulum pendidikan nasional.
Dalam hal ini pendidikan agama dipandang memiliki peran besar dalam
menghasilkan peserta didik yang memilki budi pekerti dan akhlak yang baik. 1
Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber ajaran akhlak. Allah SWT
mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Allah
SWT berfirman:
                 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan

1

Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008) hlm. 21
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2

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah” .2 (QS. alAhzab: 21).
Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

ْ َقَا ل.َض َي ا هَّللُ َع ْنها
َي ا هَّللُ َعلَ ْي ِه َو َسل ه َم كاَنَ ْالقُرْ اَن
َ ُت فَإ ِ هن ُخل
َ ِق َرسُوْ ِل ا هَّلل
صل ه
ِ ع َْن عا َ ئِ َشةَ َر
Artinya: “Dari ‘Aisyah ra. Berkata, Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah
al-Qur’an”.3 (HR. Muslim).
Hadits tersebut menggambarkan bagaimana sempurnanya akhlak Rasulullah
SAW. Hadits Rasulullah SAW meliputi ucapan dan tingkah laku beliau
merupakan sumber ajaran akhlak setelah al-Qur’an. Beliau merupakan contoh
yang sempurna bagi umat manusia dalam menerapkan akhlak luhur di kehidupan
sehari-harinya. Maka Allah SWT pun memerintahkan agar selalu mengikuti jejak
Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah SWT:
                 
Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. 4 (QS. al-Hasyr:
7).

2
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Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang
penting, sebagai “individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya
suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya
baik maka sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak maka rusaklah
lahir batinnya”.5 Akhlak yang baik membawa manusia pada perbuatan yang baik
sehingga ia selalu merasa tenang, aman serta menghindari perbuatan tercela yang
berakibat buruk baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat disekitarnya.
Namun, hal demikian tidak akan mampu tercapai apabila landasan-landasan
budi pekerti seperti sikap bersyukur, menghindari perbuatan tercela, sabar dan
takwa tidak ditanamkan dalam diri anak. Hal ini dapat dilihat kenyataanya
sekarang sedang marak persoalan tentang dekadensi moral, pergaulan bebas,
kenakalan remaja, konsumsi miras dan penggunaan obat-obatan terlarang, korupsi
serta tindak kekerasan.
Pendidikan akhlak pada dasarnya ditujukan untuk membersihkan manusia
dari perilaku tercela. Firman Allah SWT dalam surah asy-Syams:
         
Artinya: ”Sungguh beruntung orang yang menyucikan (jiwa itu). Dan sungguh
rugi orang yang mengotorinya”. 6 (QS. asy-Syams: 9-10).
Salah satu kebahagiaan ialah orang yang menyucikan dirinya, yakni suci dari
sifat tercela seperti akhlak yang buruk yang mana akan mengahantarkannya pada
5
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kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, jiwa yang kotor dan akhlak yang
buruk akan menghantarkannya pada kesengsaraan dunia dan akhirat.
Orang yang baik akhlaknya memiliki jiwa yang tenang dan tentram, disukai
orang banyak dan biasanya memiliki banyak teman. Dalam al-Qur’an surah al-Fajr
Allah SWT berfirman:
             
  
Artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang
puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah kedalam jama’ah hambahamba-Ku. Dan masuklah kedalam surga-Ku”. 7 (QS. al-Fajr: 27-30).
Ayat tersebut merupakan penghargaan Allah SWT terhadap manusia yang
sempurna imannya. Orang yang sempurna imannya niscaya sempurna pula budi
pekertinya. Orang yang tinggi budi pekertinya mampu merasakan kebahagiaan
hidup. Ia merasakan dirinya berguna, berharga dan mampu menggunakan
potensinya untuk membahagiakan dirinya dan orang lain.
Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk manusia yang insan kamil
sesuai dengan akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah SAW yang patut
diteladani semua umat Islam. Mengenal dan mencintai Rasulullah SAW sejak dini
maka akan mudah bagi peserta didik dapat meneladani akhlak beliau, salah
satunya dengan cara membaca kitab al-Barzanji.
7
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Barzanji berasal dari nama sebuah tempat di Kurdistan yaitu Barzinj. Karya
tesebut sebenarnya berjudul Iqd al-Jawahir (kalung permata) karangan Syekh
Ja’far al-Barzanji yang membacanya tidak lain bertujuan untuk meningkatkan
keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun kemudian
kitab tersebut lebih dikenal dengan nama penulisnya.
Kitab al-Barzanji ialah suatu doa-doa, pujian-pijian dan penceritaan riwayat
Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada-nada yang
beragam dari berbagai daerah-daerah tertentu yang biasa dilantunkan ketika
kelahiran, aqiqah, khitanan, pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kitab
tersebut berisi tentang peristiwa sejarah Rasulullah SAW, begitu pula nilai-nilai
luhur dari kepribadian Rasulullah SAW yang menjadikan renungan bagi pembaca
disetiap bait-bait al-Barzanji. Mengungkap nilai-nilai pendidikan akhlak yang
terkandung dalam kitab al-Barzanji adalah tujuan utama peneliti dalam penelitian
ini.
Dengan demikian, peneliti ingin sekali mengkaji lebih jauh dengan
sepengetahuan peneliti yang nantinya dikembangkan dengan merujuk referensireferensi yang ada. Penelitian yang secara spesifik membahas tentang kitab alBarzanji tersebut, diharapkan nantinya semoga bermanfaat khususnya bagi peneliti
dan umumnya bagi para pembaca. Berdasarkan paparan di atas, peneliti
menganggap perlu untuk mengkaji secara lebih dalam tentang: NILAI-NILAI
PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB AL-BARZANJI KARYA
SYEKH JA’FAR AL-BARZANJI.

6

B. Batasan Masalah
Untuk memudahkan penelitian dan menjangkau persoalan secara lebih rinci
dan objektif maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini hanya
membahas nilai-nilai pendidikan akhlak, tidak melebar pada nilai-nilai pendidikan
yang lain. Fokus penelitian terbatas pada biografi penulis kitab al-Barzanji dan
nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Barzanji, meliputi: Nilai pendidikan
akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada diri
sendiri.

C. Rumusan Masalah
1. Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Barzanji karya Syekh
Ja’far al-Barzanji?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Barzanji
karya Syekh Ja’far al-Barzanji di era globalisasi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
a. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab alBarzanji karya Syekh Ja’far al-Barzanji.
b. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Barzanji
karya Syekh Ja’far al-Barzanji serta relevansinya di era globalisasi.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis
1) Manfaat bagi penyelenggara pendidikan, sebagi bahan masukan dalam
menentukan kebijakan sekolah terutama yang berkaitan erat dengan
pendidikan akhlak atau budi pekerti di sekolah. Selain itu juga dapat
memberikan sumbangan dalam menghadapi permasalahan akhlak yang
ada di sekolah.
2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih rinci dan khusus dalam
membahas nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Barzanji, karena
penelitian ini masih membahas secara umumnya saja terkait dalam
kehidupan sehari-hari.
3) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca atau pun peneliti.
b. Secara praktis
1) Manfaat bagi pendidik, menjadi sumber rujukan dalam menghadapi
masalah kenakalan peserta didik melalui perbaikan akhlak peserta didik
dan juga menjadi sumber bagi pendidik dalam bersikap dan berperilaku
agar sesuai dengan tujuan pembelajaran agama islam.
2) Bagi para orang tua, menjadi pedoman untuk menangani permasalahan
kenakalan anak di rumah dan menjadi sumber atau pedoman perilaku
orang tua sehingga mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya.
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E. Kerangka Teori
1. Nilai
Nilai secara bahasa “berarti sifat atau hal-hal yang penting dan berguna
bagi manusia sebagai ukuran dari baik buruknya prilaku seseorang”. 8 Nilai
secara etimologi berasal dari kata value, dalam bahasa Arab disebut alQiyamah, dalam bahasa Indonesia berarti: Nilai, dalam bahasa Latin (berguna,
mampu, akan, berdaya, berlaku dan kuat). “Nilai adalah kadar, banyak sedikit
isi, kualitas atau sifat-sifat yang bermanfaat atau penting untuk kemanusiaan”.9

Nilai merupakan standar tingkah laku atau prinsip atau kualitas yang
dipandang bermanfaat dan sangat diperlukan sebagai dasar bagi
sekelompok orang untuk memilih tindakannya atau menilai suatu yang
bermakna bagi kehidupannya. Nilai dilihat secara istilah merupakan
konsepsi (tersurat atau tersirat yang sifatnya membedakan individu atau
ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi
tindakan pilihan terhadap cara dari tujuan akhir.10

Nilai-nilai hidup dalam masyarakat sangat banyak jumlahnya sehingga
pendidikan berusaha membantu untuk mengenali, memilih dan menetapkan
nilai-nilai tertentu sehingga dapat digunakan sebagai landasan pengambilan
keputusan untuk berperilaku secara konsisten dan menjadi kebiasaan sehari-hari
dalam hidup bermasyarakat.11

8

Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1004
Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Palembang: IAIN Raden Fatah Perss, 2006), hlm. 6
10
Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 113
11
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan.(Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 19
9
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Pendidikan nilai yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan
manusia yang ideal. Manusia ideal adalah manusia yang sempurna
akhlaknya dan taat pada penciptanya dan selalu menjunjung tinggi sikap
yang berjiwa sosial. Yang nampak dan sejalan dengan misi kerasulan
Nabi Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia dan
meningkatkan ketakwaan terhadap penciptanya.12

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu
yang penting atau yang berharga bagi manusia sekaligus inti kehidupan dan
diyakini sebagai standar tingkah laku, tanpa nilai manusia tidak akan memiliki
arti dalam kehidupannya karena sebagai dasar dari aktivitas hidup manusia
harus memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun masyarakatnya.

2. Pendidikan Akhlak
Pendidikan pada umumnya ditujukan untuk “menanamkan nilai-nilai dan
norma-norma tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam filsafat
pendidikan”.13

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.14

12

Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 10
Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta: LKIS, 2009), hlm. 17
14
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 & Peraturan Menteri Pendi dikan Nasional RI
No.11 Tahun 2011, Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 60
13
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Menurut Zuhairini, pendidikan adalah “bimbingan secara sadar oleh
pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju
terbentuknya kepribadian yang utama”.15 Azra menegaskan, bahwa pendidikan
merupakan “suatu proses penyiapan sumber daya manusia untuk menjalankan
kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien”.16
Adapun pengertian akhlak menurut Imam al-Ghazali akhlak adalah “sifat
yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan
dengan

gampang

dan

mudah,

tanpa

memerlukan

pemikiran

dan

pertimbangan”. 17 Sementara itu Ibnu Maskawih menegaskan bahwa akhlak
adalah “suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yaitu berbuat dengan
mudah, tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan seharihari)”.18
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak
adalah suatu usaha sadar dan terencana dalam mendidik dan memberikan
bimbingan yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang memilki budi
pekerti luhur berdasarkan ajaran agama Islam.

15

Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 1
16
Ibid, hlm. 2
17
M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007),
hlm. 4
18
Ibid, hlm. 4
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3. Biografi Syekh Ja’far al-Barzanji
Sedikit mengulas siapa pengarang kitab al-Barzanji. Pengarang kitab alBarzanji adalah Sayyid Ja’far bin Husin ‘Abdul Karim bin Muhammad bin
Rasul al-Barzanji, pengarang Maulid Barzanji, beliau adalah seorang ulama
besar dan terkemuka yang terkenal dengan ilmu serta amalnya, keutamaan
dengan kesalihannya. Syekh Ja’far bin Husin al-Barzanji adalah keturunan Nabi
SAW dari keluarga Sadah al-Barzanji yang termasyhur, berasal dari Barzanji di
Irak.
Syekh Ja’far al-Barzanji bin Husin bin Abdul Karim lahir di Madinah,
Kamis Dzulhijjah 1126 H, belajar pada Atho’illah al-Azhar Abdul Wahab alAntowi. Nama kitab al-Barzanji dinisbahkan kepada nama Syekh Ja’far alBarzanji atau yang dikenal dengan nama Syekh al-Barzanji. Syekh Ja’far adalah
pengarang kitab Mulid yang termasyhur dan terkenal dengan nama Maulid alBarzanji. Sebagian ulama menyatakan nama karangannya sebagai ‘Iqd alJawhar fi Maulid an-Nabiyyil Azhar. Kitab Maulid karangan beliau ini
termasuk salah satu kitab Maulid yang paling populer dan paling luas tersebar
kepelosok negeri Arab dan Islam, baik di Timur maupun Barat.
Syekh Ja’far al-Barzanji wafat pada hari selsa, selepas ashar pada tanggal
4 Sya’ban tahun 1177 H. “Beliau dimakamkan di kota Madinah tepatnya di

12

pemakaman Jannah al-Baqi”. 19 Karangan beliau cukup banyak diantaranya
adalah:

al-Birr al-‘Ajil bi Ijabat asy-Seikh Muhammad al-Ghafil, Jaliyat al-Kadr
bi Asmai Ashbab Sayyid al-Malaik wa al-Basyar, Jaliyat al-Kurb wa alAhadiyyin bi Asma’ Sayyid al-‘Ajam wa al-‘Arab fi asma’ al-Badriyyin,
al-Lujjainy ad-Daniy fi Manaqib as-Syaikh Abdil Qadir al-Jailany, ArRaudh al-Mu’thar fi maa Yuhaddi as-Sayyid Muhammad min al-Asy’al,
asy-Syiqaq al-Attrijiyyah fi Manaqib al-Asyraf al-Barzanjiyyah, athTawali’ al-As’adiyyah min al-Mathalli’ al-Masyriqiyyah, al-‘Ariyn li
Asma, as-Shabat al-Badriyyin, Fath ar-Rahman ‘ala Ajwibat as-Sayyid
Ramadhan, al-Faidh al-Latif li Jawab Abi al-Ghaits, ‘Iqd al-Jauhar fi
Maulid an-Nabiyyi al-Azhar (Maulid al-Barzanji).20

4. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam kitab al-Barzanji
Kitab al-Barzanji ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan
kepada Rasulullah SAW dan meningkatkan semangat umat beragama. Dalam
kitab itu riwayat Rasulullah SAW dilukiskan dengan bahasa yang indah dalam
bentuk puisi dan prosa (Natsr) dan kasidah yang sangat menarik. Secara garis
besar, paparan al-Barzanji dapat diringkas sebagai berikut: 21
a. Silsilah Nabi adalah: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin
Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kitab bin Murrah bin Fihr bin
Malik bin Nadar bin Nizar bin Maiad bin Adnan.
b. Pada masa kecil banyak kelihatan luar biasa pada dirinya.
c. Berniaga ke Syam (Suriah) ikut pamannya ketika berusia 12 tahun.
d. Menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun.
e. Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan mulai menyiarkan
agama sejak saat itu hingga umur 62 tahun. Rasulullah meninggal
19

Islambiografic.blogspot.com/biografi-syaikh-jafar-al-barzanjy (Diakses pada tanggal 26
September 2016, pukul 20.35 WIB).
20
al-habaib.blogspot.co.id/2012/09/biografi-singkat-as-sayyid-jafar-al (Diakses pada tanggal
26 September 2016, pukul 20.40 WIB).
21
Adekunya, Sejarah al-Barzanji, http//adekunya.wordpress.com (Diakses pada tanggal 27
Septembar 2016, pukul 20:10 WIB).
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dunia di Madinah setelah dakwahnya dianggap telah sempurna oleh
Allah SWT.
Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi manusia yang mana
sikap dan ucapan beliau mendapat bimbingan dari Allah SWT. Hal ini
ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an:
                

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. 22 (QS.
al-Ahzab: 21).
Mengenal dan mencintai Rasulullah SAW merupakan jalan untuk dapat
meneladani akhlak beliau yang mulia. Bila peserta didik diajarkan sejak dini
untuk mengenal dan mencintai Baginda Rasulullah SAW maka akan lebih
mudah bagi peserta didik untuk dapat meneladani perilaku Rasulullah SAW.
Bacaan shalawat dan pujian kepada Rasulullah SAW bergema saat kita
membacakan Barzanji di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
“Yaa Nabi salaam ‘alaika, Yaa Rasul salaam ‘alaika, Yaa Habib salaam

22

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Cipta Media,
2004), hlm. 420
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‘alaika, Shalawatullah ‘alaika”. 23 (Wahai Nabi salam untukmu, Wahai Rasul
salam untukmu, Wahai Kekasih salam untukmu, Shalawat Allah kepadamu).

F. Kajian Pustaka
Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Endah Himmatul Ulya. Mahasiswa
Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2007
dengan judul: Pengembangan Seni Islam Pada Anak-Anak Melalui Pengajian alBarzanji di Dusun Papringan Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.
Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji kitab al-Barzanji.
Sedangkankan perbedaannya terletak pada pengembangan seni Islam, wahana
pembelajaran sekaligus pendidikan anak terutama penanaman nilai-nilai moralitas
Islam serta sebagai ajang silaturrahmi anak-anak dengan teman sebayanya. Skripsi
tersebut juga menyebutkan tentang tujuan dari pengajian al-Barzanji tersebut
adalah supaya para santriwan dan santriwati dapat belajar bersosialisasi sekaligus
mencerna materi yang bermuatan nilai-nilai seni dan akhlak Islam, yakni dengan
mengunakan metode pengajian al-Barzanji tersebut.24

23

Moh. Zuhri, Almaulidun Nabawi Barzanji, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992), hlm.

98
24

Endah Himmatul Ulya, Pengembangan Seni Islam Pada Anak-Anak Melalui Pengajian alBarzanji di Dusun Papringan Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2007).
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Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Eka Kartini. Mahasiswa Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2013 dengan
judul: Tradisi Barzanji Masyarakat Bugis di Desa Tungke Kecamatan Bengo
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama
mengkaji kitab al-Barzanji. Sedangkan perbedaannya terletak pada tradisi Barzanji
masyarakat Bugis di desa Tungke, khususnya mengenai Barzanji merupakan suatu
ritual yang harus dilakukan disetiap upacara adat mereka.25
Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irsyad Furqoni. Mahasiswa
Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2009 dengan
judul: Rebana Panji Kinasih di Desa Kunto Anyar Kabupaten Temanggung.
“Meneliti tentang Barzanji sebagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemuda
desa Kunto Anyar, dari kelompok Barzanji itu kemudian berubah menjadi
kelompok Rebana yang diberi nama “Rebana Panji Kinasih”. Persamaan dari
penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji kitab al-Barzanji meskipun kemudian
Barzanji hanya ditulis sebagai awal kemunculan dari kelompok Rebana Panji
Kinasih yang mula-mula dari kelompok Barzanj kemudian berubah menjadi
kelompok Rebana. Sedangkan perbedaanya terletak pada kelompok Rebana Panji
Kinasih, bukan pada Barzanjinya. Barzanji disini bukan sebagai suatu ritual, tetapi
kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemuda desa Kunto Anyar untuk menambah

25

Eka Kartini, Tradisi Barzanji Masyarakat Bugis di Desa Tungke Kecamatan Bengo
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

16

ibadah dan mempererat kebersamaan jama’ahnya. Selain itu, isi dari kitab Barzanji
dijadikan sebagai lagu oleh para grup Rebana Panji Kinasih.26
Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas maka dalam penelitian ini
Peneliti lebih memfokuskan pada pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan
akhlak dalam kitab al-Barzanji karya Syekh Ja’far al-Barzanji dan relevansinya di
era globalisasi sekarang ini.

G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan sumber data, jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian
kepustakaan (library research) menurut Mestika Zed adalah serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca,
mencatat, dan mengolah bahan penelitian.27 Dalam penelitian ini, peneliti akan
mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian baik berupa buku,
dokumen, majalah, artikel, dan media informasi lainnya. Penekanan penelitian
kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip,
pendapat, gagasan, dan lain-lainya yang dapat dipakai untuk menganalisis dan
memecahkan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini merujuk
pada buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas.
26

M. Irsyad Furkoni, Rebana Panji Kinasih di Desa Kunto Anyar Kabupaten Temanggung,
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
27
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),
hlm. 3
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2. Sumber Data
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan
sumber data primer dan data skunder. Data primer adalah data-data yang
diambil dari beberapa sumber buku inti, yaitu kitab al-Barzanji karya Syekh
Ja’far al-Barzanji maupun terjemahannya. Data sekunder adalah data yang
diambil dari beberapa pendukung seperti buku yang berhubungan dengan
materi dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, tambahan lainya berupa
majalah, jurnal, buletin dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian yang dilakukan dalam hal ini merupakan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan dan studi
dokumentasi. Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data
dan informasi melalui pencarian serta telaah dokumen. Metode dokumenter ini
merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia.
Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
mengenai pokok penelitian.

28

Dalam hal ini peneliti akan mencoba

mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah dan memahami dari
berbagai buku-buku yang masih berkaitan dengan kitab al-Barzanji dan

28

141

Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 140-
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pendidikan akhlak yang kemudian akan dilakukan analisis data sesuai dengan
permasalahan yang sedang diteliti.
4. Teknik Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh
peneliti dari berbagai macam sumber. Dalam penelitian ini setelah dilakukan
pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan
kesimpulan. Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah teknik
analisis isi (content analysis). Analisis isi (content analysis) adalah suatu teknik
penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi
tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk
menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan
televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lain.29
Data yang telah dikumpulkan dan telah dikelompokan kemudian
dianalisis. Prosedur analisis data, yaitu:30
a. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang
data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan
penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
b. Membuat kategori, menentukan tema, dan pola. Dalam hal ini, peneliti
menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena
peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu

29
30

Ibid., hlm. 165
Ibid., hlm. 159-160
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kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi
terlihat secara jelas.
c. Mencari eksplanasi alternatif data proses berikutnya ialah peneliti
memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus
mampu menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan logika
makna yang terkandung dalam data tersebut.
d. Menulis laporan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu menuliskan kata,
frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk
mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.
Setelah melakukan prosedur analisis data di atas, peneliti akan mencoba
menguraikan secara menyeluruh bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak dalam
kitab al-Barzanji karya Syekh Ja’far al-Barzanji.
H. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh sehingga pembaca
nantinya dapat memahami tentang isi penelitian ini dengan mudah, peneliti
berusaha memberikan sistematika penelitian dengan penjelasan secara garis besar.
Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing saling berkaitan yaitu
sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka,
metodologi penelitian, sistematika pembahasan.
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BAB II Landasan Teori. Pada bab ini akan dipaparkan secara khusus
mengenai pengertian nilai, pendidikan akhlak dan kitab al-Barzanji. Serta landasan
pendidikan akhlak, ruang lingkup pendidikan akhlak dan tujuan pendidikan akhlak
serta signifikansi pendidikan akhlak.
BAB III Biografi Syekh Ja’far al-Barzanji. Pembahasan pada bab ini
berisi tentang biografi itelektual tokoh yang meliputi:
a. Biografi Syekh Ja’far al-Barzanji
b. Situasi keilmuan Islam Pada Masa Kehidupan Beliau
c. Karya Pemikiran Syekh Ja’far al-Barzanji
BAB IV Analisis Inti. Pada bab ini berisi tentang nilai-nilai pendidikan
akhlak dalam kitab al-Barzanji karya Syekh Ja’far al-Barzanji dan relevansinya
dengan era globalisasi sekarang ini.
BAB V Penutup. Bab penutup yang memuat kesimpulan peneliti dari
pembahasan penelitian ini, saran-saran dan kalimat penutup yang sekiranya
dianggap penting dan daftar pustaka.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak
1. Pengertian Nilai
Nilai secara bahasa “berarti sifat atau hal-hal yang penting dan berguna
bagi manusia sebagai ukuran dari baik buruknya prilaku seseorang”. 1 Nilai
secara etimologi berasal dari kata value, dalam bahasa Arab disebut alQiyamah, dalam bahasa Indonesia berarti: Nilai, dalam bahasa Latin (berguna,
mampu, akan, berdaya, berlaku dan kuat). “Nilai adalah kadar, banyak sedikit
isi, kualitas atau sifat-sifat yang bermanfaat atau penting untuk kemanusiaan”.2

Nilai merupakan standar tingkah laku atau prinsip atau kualitas yang
dipandang bermanfaat dan sangat diperlukan sebagai dasar bagi
sekelompok orang untuk memilih tindakannya atau menilai suatu yang
bermakna bagi kehidupannya. Nilai dilihat secara istilah merupakan
konsepsi (tersurat atau tersirat yang sifatnya membedakan individu atau
ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi
tindakan pilihan terhadap cara dari tujuan akhir.3

Nilai-nilai hidup dalam masyarakat sangat banyak jumlahnya sehingga
pendidikan berusaha membantu untuk mengenali, memilih dan menetapkan
nilai-nilai tertentu sehingga dapat digunakan sebagai landasan pengambilan

1

Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1004
Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Palembang: IAIN Raden Fatah Perss, 2006), hlm. 6
3
Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 113
2
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keputusan untuk berperilaku secara konsisten dan menjadi kebiasaan sehari-hari
dalam hidup bermasyarakat.4

Pendidikan nilai yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan
manusia yang ideal. Manusia ideal adalah manusia yang sempurna
akhlaknya dan taat pada penciptanya dan selalu menjunjung tinggi sikap
yang berjiwa sosial. Yang nampak dan sejalan dengan misi kerasulan
Nabi Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia dan
meningkatkan ketakwaan terhadap penciptanya.5

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu
yang penting atau yang berharga bagi manusia sekaligus inti kehidupan dan
diyakini sebagai standar tingkah laku, tanpa nilai manusia tidak akan memiliki
arti dalam kehidupannya karena sebagai dasar dari aktivitas hidup manusia
harus memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun masyarakatnya.

2. Pengertian Pendidikan Akhlak
Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik dan diberi
awalan men, menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan
memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda berarti “sebuah proses
perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok yang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan”.6

4

Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan.(Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2011), hlm. 19
5
Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 10
6
WJS. Poerdarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm.
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Dari definisi pendidikan di atas, ada satu hal penting dalam proses
pendidikan yaitu upaya untuk melatih peserta didik. Pendidik perlu
membiasakan

peserta

didik

untuk

senantiasa

terlatih

dalam

usaha

pengembangan kepribadiannya. Hal tersebut senada dengan Hadits Nabi
Muhammad SAW :

ال َرسُو ُل ه
 ُمرُوا أَوْ ََل َد ُك ْم:صلهى َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل ه َم
َ َِّللا
َ َعَن عمروبن ُش َعيْب ع َْن اَبِ ْي ِه ع َْن َج ِّد ِه ق
 َوهُ ْم أَ ْبنَا ُء َع ْش ٍر َوفَرِّ قُوا بَ ْينَهُ ْم فِي،بِالص َهَل ِة َوهُ ْم أَ ْبنَا ُء َسب ِْع ِسنِينَ َواضْ ِربُوهُ ْم َعلَ ْيهَا
اجع
َ ْال َم
ِ ض
Artinya: “Dari amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah SAW
berkata, Suruhlah anakmu mendirikan shalat ketika berumur 7 tahun
dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika ia berumur 10
tahun. (Pada saat itu), pisahkan tempat tidur mereka”. 7 (HR. Ahmad
dan Abu Dawud)
Dalam Hadits tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan agar anak dilatih
untuk mengerjakan shalat sejak kanak-kanak yakni pada usia 7 tahun.
Kemudian dalam masa latihan si anak, bila telah berusia 10 tahun namun
meninggalkan shalat maka orangtua dibolehkan untuk memukul anaknya
(bukan memukul untuk melukai) untuk mengingatkan dan menjaga anak agar
dalam latihannya merasakan bahwa shalat merupakan keharusan yang wajib
dilaksanakan oleh umat Islam. Dengan kata lain dalam mendidik diperlukan
7

Bukhari Umar, Hadits Tarbawi, Pendidikan dalam Perspektif Hadits, (Jakarta: Amzah,
2012), hlm. 120
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pembiasaan sejak usia dini sehingga akan menimbulkan kebiasaan bagi anak
dalam melaksanakan perintah agama.
Sementara arti pendidikan dari segi istilah, Zuhairini mengemukakan,
pendidikan

adalah

“bimbingan

secara

sadar

oleh

pendidik

terhadap

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya
kepribadian yang utama”. 8 Sedangkan menurut Kingsley Price, pendidikan
ialah “proses dimana kekayaan budaya non fisik dipelihara atau dikembangkan
dalam mengasuh anak-anak atau mengasuh orang-orang dewasa”.9

Lebih lanjut Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa pendidikan adalah sebagai
usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seorang (anak
didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Usaha itu
banyak macamnya, satu diantaranya dengan cara mengajarnya, yaitu
mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu ditempuh
juga usaha lain, yakni memberikan contoh, (teladan) agar ditiru,
memberikan pujian dan hadiah, mendidik dengan cara membiasakan agar
terbentuk perkembangan yang maksimal dan positif.10

Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan
manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat berkenaan dengan
perkembangan dan perubahan kelakuan (tingkah laku) peserta didik yang
bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, keterampilan dan aspekaspek kelakuan yang lainnya kepada generasi muda.11

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan ialah
segala aktifitas yang dilaksakan secara sadar dengan melibatkan segala
8

Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 1
9
Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), hlm. 2
10
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), hlm. 28
11
Ibid., hlm. 29
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komponen terkait demi mencapai suatu tujuan tertentu dan tidak terbatas hanya
kepada anak-anak, namun mencakup segala usia. Sebagaimana sabda
Rasulullah SAW:

صلهى ه
ال َرسُو ُل ه
ِّْضةٌ َعلَى ُكل
َ َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم طَلَبُ ْال ِع ْل ِم فَ ِري
َ َِّللا
َ َال ق
َ ََع ْن ُح َس ْين ْب ِن َعلِّي ق
ُم ْسلِ ٍم
Artinya: “Husain bin Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam”. 12 (HR. al-Baihaqi,
ath-Thabrani, Abu Ya’a, al-Qudha’i dan Abu Nu’aim al-Ashbahani).

Sebagian ulama salaf juga berkata:

ْ ُا
ب ْال ِع ْل َم ِمنَ ْال َم ْه ِد اِلَى اللهحْ ِد
ِ ُطل
Artinya: “Carilah ilmu dari ayunan sampai liang kubur”.13
Sedangkan akhlak secara bahasa berarti budi pekerti 14 . Kata akhlak
berasal dari bahasa Arab yaitu akhlaq yang merupakan isim jamid atau isim
ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut
memang sudah demikian adanya. Kata akhlaq adalah jamak dari kata khilqun
atau khuluqun yang artinya sama dengan arti akhlaq.15

12

Bukhari Umar, Op. Cit., hlm. 7
Abdul Majid Khon, Hadits Tarbawi: Hadits-Hadits Pendidikan.( Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2012), hlm. 45
14
Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 28
15
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1
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Menurut istilah, Ahmad Amin dalam Yatimin Abdullah menyebutkan
bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan
memberikan sesuatu yang baik maka disebut “akhlaqul karimah dan bila
perbuatan itu tidak baik disebut akhlaqul mazmumah”. 16 Menurut Imam alGhazali, akhlak adalah “sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan
macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan
pemikiran dan pertimbangan”. 17 Sementara itu Ibnu Maskawih menegaskan
bahwa akhlak adalah “suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yaitu
berbuat dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan
(kebiasaan sehari-hari)”.18
Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa akhlak memiliki
lima ciri yang sangat menonjol yaitu, akhlak adalah perbuatan yang tertanam
kuat di dalam jiwa manusia, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran yang
panjang, timbul dari dalam diri manusia itu sendiri, dilakukan dengan
sesungguhnya dan dilakukan ikhlas karena Allah SWT semata (khususnya
akhlak yang baik).
Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai
suatu usaha sadar dalam mendidik dan memberikan bimbingan berdasarkan

16

M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007),

17

Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulum Ad-Din, (Kairo: al-Masyhad al-Husain, tt), hlm. 56
Ibid, hlm. 4

hlm. 3
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ajaran agama yang bertujuan agar manusia berbuat baik dan mencegah
perbuatan buruk.

3. Landasan Pendidikan Akhlak
Pendidikan akhlak tidak terlepas dari pembinaan kehidupan beragama
peserta didik secara total. Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional No.2 /1989 pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap
jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila; (b)
Pendidikan Agama; dan (c) Pendidikan Kewarganegaraan.19 Dari isyarat pasal
tersebut dapat dipahami bahwa bidang studi pendidikan agama merupakan
komponen dasar dalam kurikulum pendidikan nasional.
Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber ajaran akhlak. Sebagaimana
diketahui oleh umat Islam bahwa al-Qur’an bukanlah hasil renungan manusia,
melainkan firman dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha
Pandai. Nabi agung Muhammad SAW juga bukanlah manusia biasa, karena
Tuhan Yang Maha Sempurna tidaklah menciptakan manusia biasa untuk
menjadi utusan-Nya. Namun, Allah SWT menciptakan manusia mulia yang
sempurna akhlaknya untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia
yaitu Nabi Muhammad SAW Allah SWT berfirman:

19

Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008) hlm. 21
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Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. 20 (QS.
al-Ahzab: 21).
Kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW juga ditunjukkan dalam sebuah
Haditst yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari ‘Aisyah ra. berkata:
“Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah al-Qur’an”. 21 (HR. Muslim).
Hadits tersebut menggambarkan bagaimana sempurnanya akhlak Rasulullah
SAW. Hadits Rasulullah SAW meliputi ucapan dan tingkah laku beliau
merupakan sumber ajaran akhlak setelah al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

               
 
Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada

20

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Cipta Media,
2004), hlm. 420
21
Imam al-Ghazali, Ihya’ Ulumiddin Jilid 5, (Semarang: CV. Asy Syifa’ 2011), hlm. 93
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Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

22

(QS. al-

Hasyr: 7).
Dalam ayat tersebut, jelaslah bahwa Rasulullah SAW merupakan contoh
yang sempurna bagi umat manusia dalam menerapkan akhlak luhur di
kehidupan sehari-harinya. Maka Allah SWT pun memerintahkan agar selalu
mengikuti jejak Rasulullah SAW.

4. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak
Pendidikan Akhlak adalah suatu usaha sadar dalam mendidik dan
memberikan bimbingan berdasarkan ajaran agama yang bertujuan untuk
membentuk budi pekerti yang baik dalam diri manusia dan menjauhkan dari
perbuatan yang buruk. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup
pendidikan akhlak mencakup perbuatan-perbuatan manusia yang mana akan
ditetapkan apakah perbuatan itu buruk sehingga harus dihindari dan apakah
perbuatan itu baik sehingga perlu dibiasakan untuk dilakukan.
Akan tetapi, tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan kedalam
perbuatan akhlaki. Sebagaimana telah disebutkan ciri-ciri akhlak yaitu akhlak
adalah perbuatan yang tertanam kuat di dalam jiwa manusia, dilakukan dengan
mudah tanpa pemikiran yang panjang, timbul dari dalam diri manusia itu
sendiri, dilakukan dengan sesungguhnya dan dilakukan ikhlas karena Allah
SAW semata (khususnya akhlak yang baik) maka perbuatan alamiah manusia

22
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seperti berkedip, makan ketika lapar atau melakukan sesuatu dibawah tekanan,
bukanlah termasuk perbuatan akhlaki. Sehubungan dengan ini, Ahmad Amin
mengatakan, bahwa objek ilmu akhlak adalah “membahas perbuatan manusia
yang selanjutnya perbuatan tersebut ditentukan baik atau buruk”.23
Sedangkan dalam definisi akhlak yang dikemukakan oleh Asmaran, yaitu
akhlak adalah “ilmu yang mengajarkan manusia berbuat baik dan mencegah
perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, manusia dan makhluk
sekelilingnya”. 24 Dalam definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang
lingkup pendidikan akhlak dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Akhlak terhadap Allah
Akhlak terhadap Allah antara lain adalah: mencintai Allah melebihi
cinta kepada apa dan siapa pun juga dengan mempergunakan firman-Nya
dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan, melaksanakan
segala perintah dan menjauhi segalah larangan-Nya, mengharapkan dan
berusaha memperoleh keridhaan Allah, mensyukuri nikmat dan karunia
Allah, menerima dengan ikhlas semua Qadha dan Qadar ilahi setelah
berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas batas tertinggi),
memohon ampun hanya kepada Allah, bertaubat hanya kepada Allah dengan
taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuha dan tawakal (berserah diri
kepada Allah).

23
24

Abuddin Nata, Op, Cit., hlm. 7
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b. Akhlak terhadap makhluk (semua ciptaan Allah)
Akhlak terhadap makhluk dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Akhlak terhadap manusia
Akhlak terhadap Rasullah (Nabi Muhammad SAW), antara
lain: mencintai Rasullah secara tulus dengan mengikuti semua
sunnahnya, menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri tauladan
dalam hidup dan kehidupan, dan menjalankan apa yang disuruhnya,
tidak melakukan apa yang dilarangnya.
Kemudian akhlak terhadap orang tua, antara lain: mencintai
mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya, merendahkan diri
kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang, berkomunikasi
dengan orang tua dengan khidmat, mempergunakan kata-kata lemah
lembut, berbuat baik kepada ibu-bapak dengan sebaiknya dan
mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka kendatipun
seorang atau keduanya telah meninggal dunia.
Setelah itu, akhlak terhadap diri sendiri, antara lain:
memelihara kesucian diri, menutup aurat, jujur dalam perkataan dan
perbuatan, ikhlas rendah hati, malu melakukan perbuatan jahat,
menjauhi dengki, menjahui dendam, berlaku adil terhadap diri
sendiri dan orang lain serta menjauhi segala perkataan dan
perbuatan sia-sia.

32

Akhlak terhadap keluarga, kerabat karib, antaranya: saling
membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga,
saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti pada
ibu bapak dan saudara lainnya.
Kemudian

akhlak

terhadap

tetangga,

yaitu:

saling

mengunjungi, saling memberi, saling menghormati. Begitu pun
akhlak terhadap masyarakat diantaranya: memuliakan tamu,
menunaikan amalan lainya atau amana dengan jalan melaksanakan
kepercayaan yang diberikan seseorang masyarakat kepada kita dan
menepati janji.
c. Akhlak terhadap bukan manusia (lingkungan hidup) antara lain: sadar dan
memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam
terutama hewani dan nabati, fauna dan flora yang sengaja Allah ciptakan
untuk kepentingan manusia dan makluk lainnya dan sayang pada sesama
makhluk.
Dari berbagai uraian di atas akhlak adalah segala sesuatu sikap yang
tingkah laku seseorang yang mencangkup semua yang ditampilkan
seseorang terhadap semua interaksi baik terhadap Allah maupun terhadap
semua makhluk ciptaan Allah baik yang dipengaruhi oleh lingkungan
maupun bawaan seseorang tersebut.
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5. Tujuan Pendidikan Akhlak
Pendidikan pada umumnya “ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai dan
norma-norma tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam filsafat
pendidikan”.25

Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmad Amin dalam Abuddin Nata
mengatakan, tujuan mempelajari ilmu akhlak dan permasalahannya
menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai
baik dan sebagian perbuatan lainnya sebagai buruk. Bersikap adil
termasuk baik, sedangkan berbuat dzalim termasuk buruk, membayar
hutang kepada pemiliknya termasuk perbuatan baik, sedangkan
mengingkari hutang termasuk perbuatan buruk.26

Keterangan tersebut memberi petunjuk bahwa akhlak meliputi segala hal
mengenai bagaimana seharusnya manusia bermuamalah dengan sesamanya,
yaitu dengan berbuat baik kepada sesama dan menghormati serta menjalankan
nilai-nilai dan norma-norma yang ada di lingkungannya.
Lebih luas lagi, melihat tujuan akhir dari setiap ibadah agar manusia
bertakwa kepada Allah SWT, yaitu menjalankan segala perintah-Nya dan
menjauhi segala larangan-Nya. Ini berarti melakukan perbuatan-perbuatan baik
(akhlaqul karimah) dan menjauhi perbuatan-perbuatan jahat (akhlaqul
madzmumah). Dengan demikian, orang yang bertakwa pastinya adalah orang
yang berakhlak mulia. Jadi, pendidikan akhlak meliputi segala perbuatan dalam

25
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kehidupan manusia disegala bidang, baik kepada sesama manusia maupun
kepada Allah SWT.
Dengan mempelajari ilmu akhlak, manusia dapat mengetahui ciri-ciri
perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sehingga dapat membedakan mana
perbuatan yang tergolong baik dan mana perbuatan yang tergolong buruk.
Kemudian dalam melakukan suatu hal akan dapat mempertimbangkan
sekiranya perbuatan seperti apa yang tidak merugikan orang lain, untuk
selanjutnya dilatih terus menerus sehingga akhlak luhur tertanam kuat dalam
hatinya.
Selain itu dalam beribadah kepada Allah SWT, akhlak luhur akan
membawa manusia dekat kepada Allah SWT dan meninggikan derajatnya.
Rasulullah SAW bersabda:

صلهى ه
ض َي ه
عن َع ْب ِد ه
َاح ًشا َوَل
َ َّللاُ َع ْنهُما قَال لَ ْم يَ ُك ِن النهبِ ُّي
ِ ََّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل ه َم ف
ِ َّللاِ ب ِْن َع ْم ِرو َر
اار ُك ْم اَحْ َسنَ ُك ْم اَ ْخ ََلقًا
ِ َُمتَفَحِّ ًشا َوكاَنَ يَقُو ُل اِ هن ِم ْن ِخي
Artinya: “Abdullah bin Amru Ra. Berkata, “Nabi SAW bukan orang yang keji
dan tidak bersikap keji.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya yang
terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya”. 27 (HR.
al-Bukhari)
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6. Signifikansi Pendidikan Akhlak
Pada saat ini kita menempati pada suatu ruang dimana informasi telah
menemukan titik yang paling tinggi yaitu zaman reformasi. Reformasi yang
sering diartikan salah oleh beberapa kalangan yaitu kebebasan tanpa batas.
Modernisasi tidak perlu dijauhi karena kesalahan terletak pada pelaku. Berlatar
belakang pengalaman sejarah pada masa orde baru, trauma terhadap kehidupan
yang penuh dengan tekanan, segala sesuatu harus tunduk pada penguasa, maka
reformasi menjadi kekutan bagi setiap individu untuk berani berusaha seolaholah masa sekarang adalah masa untuk menunjukkan siapa yang paling kuat,
paling pintar dan siapa yang paling berkuasa.
Hegemoni media telah menunjukkan bagaimana reformasi ilmu teknologi
belum dapat menghindarkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang
berkembang di masyarakat. Sebagaimana teknologi multimedia, perubahan
yang begitu cepat setelah reformasi, media mampu menghindarkan informasi
menjadi lebih mudah didapat, kaya isi, tak terbatas raganya. Segalanya lebih
mudah dan lebih enak untuk dinikmati. Namun dibalik itu semua menjadi
jurang kehancuran bagi masyarakat yang sarat akan kekurangan. Kekurangan
dalam bidang intelektual maupun dalam hal spiritual. Tatanan masyarakat,
keluarga yang sebelumnya penuh dengan sarat norma sosial dan norma susila,
menjelma menjadi masyarakat keluarga dengan cara pandang hidup yang
berbeda.
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Akhlak adalah sesuatu yang harus ada dalam proses pendidikan begitu
pula pendidikan akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
pendidikan agama, maka pendek kata pendidikan akhlak adalah jiwa
pendidikan Islam. Mempelajari akhlak setidaknya dapat menjadikan orang baik.
Kemudian dapat berjuang di jalan Allah SWT demi agama, bangasa dan negara.
Berbudi pekerti yang mulia akan terhindar dari sifat-sifat tercela dan berbahaya.
Era millenium memerlukan manusia-manusia yang bermoral dan
berakhlakul karimah tinggi demi menjaga keutuhan pamor kemanusiaan di
bumi ini. Kehancuran akan datang apabila manusia tidak lagi bermoral dan
tegaknya negara sangat ditentukan oleh moral para pemimpin dan rakyat negara
tersebut.

B. Kitab al-Barzanji
Kitab al-Barzanji merupakan karya tulis dari Syekh Ja’far al-Barznji yang
berisi tentang doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad
SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika
kelahiran, khitanan, pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Isi Barzanji
bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan berturut-turut
yaitu silsilah keturunanya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat
menjadi Rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi
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Muhammad SAW serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat
manusia.28
Ajaran Islam memperlihatkan hukum pertimbangan antara yang subut (tetap)
dan tatawwur (berkembang). Hukum ibadah mahdah adalah subut, tidak boleh ada
inovasi dan pembaharuan. Sedangkan hukum ibadah sosial atau muamalah
kemasyarakatan adalah tatawwur, harus ada inovasi dan pembaharuan sesuai
dengan perkembangan masyarakat.
Sampai sekarang dunia Islam terbelah dua dalam menyikapi peringatan
Maulid Nabi. Arab Saudi adalah pelopor negara yang tidak memperkenankan
peringatan Maulid Nabi, sedangkan negara Islam lainnya seperti Maroko, Libya,
Iran dan Indonesia mewakili dunia Islam yang setiap tahun memperingatinya. 29
Memperingati hari lahir Nabi sangat lekat dengan kehidupan warga NU. Hari
senin 12 Rabi’ul Awal, sudah dihafal di luar kepala oleh anak-anak warga NU.
Acara yang disuguhkan dalam peringatan itu amat variatif. Biasanya, ada
yang mengirimkan masakan-masakan spesial untuk dikirimkan ke beberapa
tetangga kanan dan kiri. Di dalam acara tersebut juga dibacakan tentang syair
Barzanji atau Diba’. Barzanji adalah buku sastra yang memuat sejarah biografi

28

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Berzanji (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul
20.35 WIB).
29
www.uin-alauddin.ac.id (Diakses pada tanggal 21 November 2016, pukul 20.35 WIB).
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Nabi Muhammad SAW. Ia ditulis sesuai dengan setting sosial di masanya. Sebagai
karya sastra kitab Barzanji perlu mendapatkan apresiasi.30
Selanjutnya umat Islam Indonesia, tanggal 12 Rabi’ul Awal dipandang
sangat penting, karena pada tanggal itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan.
Selain itu karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang dijadikan Allah SWT
sebagai pribadi yang menarik. Segi menariknya diantaranya sebagai berikut:
1. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, penutup sekalian Nabi dan
Rasul. Dalam al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 40 disebutkan:

             
    
Artinya: “Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang diantara kamu,
tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi dan
Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.31 (QS. al-Ahzab: 40).
2. Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah SWT sebagi Uswah Hasanah atau
teladan yang baik. Dalam al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 21 disebutkan:

            
    

30

Abdul Fattah, Kisah Hidup Ulama Rabbani, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm.
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Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Cipta Media,
2004), hlm.
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Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut
Allah” .32 (QS. al-Ahzab: 21).
3. Allah SWT dan para Malaikat bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW
dan Allah SWT memerintahkan umat manusia ikut bersholawat untuk
Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dalam al-Qur’an surah alAhzab ayat 56:

           
  
Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bersholawat untuk
Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersholawatlah kamu
untuk

Nabi

dan

ucapkanlah

salam

dengan

penuh

penghormatan kepadanya”.33 (QS. al-Ahzab: 56).
Hikmah yang dapat diambil dari memperingati hari kelahiran Nabi
Muhammad SAW sangatlah beraneka ragam. Dalam sejarah, ternyata Nabi
Muhammad SAW adalah tokoh yang berhasil dan memiliki pengaruh yang cukup
luas. Keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah air penyejuk bagi jiwa-jiwa yang
gersang khususnya generasi muda yang sering kehilangan jati diri dalam

32
33

Ibid., hlm. 420
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mengimitasikan dirinya dengan orang lain. Pribadi Rasulullah SAW merupakan
teladan yang wajib diikuti dan ditiru. Kita mengetahui bahwa seluruh aspek
kehidupan beliau, yang dimulai dari kehidupan anak-anak, remaja, kehidupan
rumah tangganya hingga kegiatannya di tengah-tengah masyarakatnya, merupakan
teladan yang dapat kita ambil hikmahnya. Karena itu Allah SWT mengingatkan
kita dalam al-Qur’an surah Ali Imran ayat 31:

             
 
Artinya: “Katakanlah (Muhammad), jika kamu mencintai Allah, ikulilah Aku,
niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha
pengampun, Maha penyayang”.34 (QS. Ali Imran: 31).
Ayat tersebut mengingatkan kalau kita (umat Islam) memang benar
mencintai Allah SWT maka haruslah meneladani Nabi. Dengan kata lain orang
yang tidak mau ber-uswah atau meneladani Nabi berarti kecintaannya kepada
Allah SWT masih dipertanyakan.
Kemudian untuk dapat meneladani Nabi, kita harus mengenal dan
mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi. Sebab mana mungkin kita dapat
mencontoh dan meneladani pribadi Nabi Muhammad SAW kalau kita sendiri buta
terhadap sejarah kehidupan beliau. Maka dari itu umat Islam harus belajar
mengenali kehidupan Nabi lewat buku-buku sejarah atau kitab-kitab tarikh.
34

Ibid., hlm. 54
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Diantara kitab-kitab yang berkembang adalah kitab Barzanji, Burdah, Diba’i.
Kitab-kitab tersebut dikenal dengan pegangan kaum Nahdiyin yang kemudian
diejawantahkan

dalam

setiap

kehidupan

dalam

bentuk

kegiatan

yang

dikolaborasikan melalui sholawatan.
Bersholawat adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad
SAW. Kenikmatan dalam membaca sholawat adalah ungkapan kecintaan
kepadanya. Karena itu menurut Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat
dengan beliau pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca
sholawat kepadanya, artinya orang yang paling mencintainya.
Dengan berholawat, sebenarnya kita bukan hendak memberikan kebaikan
kepada Nabi. Justru sebaliknya, kebaikan tersebut kembali kepada kita sendiri.
Sebagai contoh, gelas yang sudah penuh akan tetapi di isi air secara terus-menerus
maka air tersebut akan tumpah dan mengalir kepada kita sendiri. Begitu juga
sholawat yang kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk
mengenang dan mengkaji kembali tentang kelahirannya, perjuangannya dan
akhlaknya. Salah satu dari kegiatan umat Islam yang sering terdengar dan terlihat
adalah pembacaan Maulid al-Barzanji yang disusun oleh Ja’far bin Hasan bin Abd
al-Karim bin Muhammad al-Barzanji. Kitab ini merupakan karya tulis seni sastra
yang memuat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kitab ini memuat riwayat
kehidupan Nabi Muhammad SAW, silsilah keturunannya, serta kehidupannya
semasa kanak-kanak, remaja dan pemuda, hingga beliau diangkat menjadi Rasul.
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Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad
SAW serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia.

C. Sejarah dan Perkembangan Kitab al-Barzanji
Nama Barzanji diambil dari nama pengarangnya yaitu Syekh Ja’far alBarzanji bin Hasan bin Abdul Karim. Beliau lahir di Madinah tahun 1690 dan
meninggal dunia pada tahun 1766 M. Barzanji berasal dari nama tempat di
Kurdistan, Barzinj. Karya tersebut sebenarnya berjudul Iqd al-Jawahir (bahasa
Arab, artinya kalung permata) yang berarti menggambarkan silsilah Nabi
Muhammad SAW. Kitab al-Barzanji disusun untuk meningkatkan kecintaan
kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun kitab tersebut lebih dikenal dengan
nama pengarangnya.
Pada tahun 1174-1193 M/570-590 H. Masa kesultanan dipimpin oleh Sultan
Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, dalam literatur sejarah Eropa dikenal dengan nama
Saladin, pada dinasti Bani Ayyub. Katakanlah beliau setingkat Gubernur yang
berasal dari suku Kurdi. Pusat kesultanannya berada di kota Kairo Mesir dan
daerah kekuasaannya membentang dari Mesir sampai Suriah dan Semenanjung
Arabia.
Menurut Salahuddin, semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali
dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW.
Salahuddin menghimbau umat Islam diseluruh dunia agar hari lahir Nabi
Muhammad SAW yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, kini
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harus dirayakan secara masal.

35

Sebenarnya hal itu bukan gagasan murni

Salahuddin, melainkan usul dari iparnya, Muzaffaruddin Gekburi yang menjadi
Atabeg (setingkat Bupati) di Irbil, Suriah Utara. Untuk mengimbangi maraknya
Natal oleh umat Nasrani, cuma perayaannya bersifat lokal dan tidak setiap tahun.
Adapun Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat
Islam di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan semangat juang, bukan
sekedar perayaan ulang tahun biasa. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi
mulanya untuk membangkitkan semangat Islam. Sebab waktu itu umat Islam
berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yakni dari
Prancis, Jerman dan Inggris. Kita mengenal itu sebagai perang salib atau The
Crusade pada tahun 1099 M. Tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan
menyulap Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat
perjuangan dan persaudaraan Ukhuwah. Secara politis memang umat Islam
terpecah-belah dalam banyak kerajaan dan kesultanan. Meskipun ada satu
Khalifah tetap satu dari Dinasti Bani Abbas di kota Baghdad namun hanya sebagai
lambang persatuan spiritual.
Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah di Baghdad yakni anNashir, ternyata Khalifah setuju maka pada musim ibadah haji bulan Dzulhijjah
579 H/1183 M. Salahuddin sebagai penguasa Haramain (dua tanah suci, Mekah
dan Madinah) mengeluarkan intruksi kepada jemaah haji agar jika kembali ke
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kampung halaman masing-masing segera mengsosialisasikan kepada masyarakat
Islam dimana saja berada, bahwa mulai tahun 580 H/1184 M. Tanggal 12 Rabiul
Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang
membangkitkan semangat umat Islam.
Salah satu kegiatan yang di prakasai oleh Sultan Salahuddin pada peringatan
Maulid Nabi yang pertama kali adalah menyelenggarakan sayembara penulisan
riwayat Nabi Muhammad SAW beserta pujian-pujian bagi beliau dengan bahasa
yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan di undang untuk mengikuti
kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah “Syekh Ja’far
al-Barzanji dengan hasil karyanya yang dikenal Iqd al-Jawahir (kalung permata)
atau familiar dengan sebutan Kitab Barzanji”.36
Ternyata Maulid Nabi yang diselenggarakan Sultan Salahuddin itu
membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib
bergelora kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan, sehingga pada
tahun 1187 (583 H) Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa
dan Masjidil Aqso menjadi masjid kembali sampai hari ini.37
Perkembangan teks al-Barzanji di Indonesia, kehadirannya sangat terkait erat
dengan pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang berlaku bagi masyarakat
muslim setempat. Secara umum, biasanya teks al-Barzanji dibaca dan dinyanyikan
pada berbagai kesempatan, tidak hanya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad
36
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SAW saja, namun pada saat-saat khusus yang berhubungan dengan siklus hidup
manusia, seperti kelahiran anak pun juga membaca teks al-Barzanji. Dalam acara
tersebut, teks al-Barzanji dilagukan (didendangkan) dengan bermacam-macam
lagu, seperti (1) lagu Rebky: dibaca dengan perlahan-lahan, (2) lagu Hijas:
menaikkan suara dari lagu Rebky, (3) lagu Ras: menaikkan suara yang lebih tinggi
dari lagu Hijas, dengan irama yang beraneka ragam, (4) lagu Sikka: membacanya
dengan tekanan suara yang tenang, (5) lagu Nakhawan: membacanya dengan suara
yang tinggi dengan irama yang sama dengan lagu Ras, (6) lagu Masyri:
melagukannya dengan suara lembut serta dibarengi dengan perasaan yang
mendalam. Dalam tatacara pembacaannya ada yang membaca secara berkelompok
sampai tujuh kelompok yang bersahut-sahutan dan ada pula yang tidak dalam
kelompok, tetapi membacanya secara bergiliran satu persatu dari awal sampai
akhir.38

38
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BAB III
BIOGRAFI INTELEKTUAL SYEKH JA’FAR AL-BARZANJI
A. Biografi Syekh Ja’far al-Barzanji
Sedikit mengulas siapa pengarang kitab al-Barzanji. Pengarang kitab alBarzanji adalah Syekh Ja’far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin
Rasul al-Barzanji. Beliau adalah seorang ulama besar dan terkemuka yang terkenal
dengan ilmu serta amalnya, keutamaan dengan keshalihannya. Syekh Ja’far juga
seorang Qodim (hakim) dari madzhab Maliki yang bermukim di Madinah,
merupakan salah seorang keturunan (buyut) dari cendikiawan besar Muhammad
bin Abdul Rasul bin Abdul Sayyid al-Alwi al-Husain al-Musawi al-Saharzuri alBarzanji (1040-1103 H atau 1630-1691 M), Mufti Agung dari madzhab Syafi’i di
Madinah. Sang Mufti (pemberi fatwa) berasal dari Shaharzur, kota kaum Kurdi di
Irak, lalu mengembara ke berbagai Negeri sebelum bermukim di kota Sang Nabi.1
Syekh Ja’far al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim “dilahirkan pada hari
Kamis awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 H (1711 M) di Madinah al-Munawwaroh
dan wafat pada hari Selasa selepas Asar, 4 Sya’ban tahun 1177 (1766 M) di Kota
Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi”.2 Nama kitab al-Barzanji dinisbahkan
kepada nama Syekh Ja’far al-Barzanji atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh
Ja’far. Tujuan penyusunan kitab al-Barzanji adalah “untuk menimbulkan kecintaan

1
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kepada Nabi Muhammad SAW dan di dalam kitab al-Barzanji memuat silsilah
nasab/keturunan Nabi Muhammad SAW”.3
Syekh Ja’far adalah pengarang kitab Maulid termasyhur dan terkenal dengan
nama Maulid al-Barzanji. Sebagian ulama mengatakan nama karangannya tersebut
sebagai ‘Iqd al-Jawhar fi Mawlid an-Nabiyyil Azhar. Kitab Maulid karangan
beliau ini termasuk salah satu kitab Maulid yang paling populer dan paling luas
tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam, baik di Timur maupun Barat. Bahkan
banyak kalangan Arab dan non Arab yang menghafalnya dan mereka membacanya
dalam acara-acara keagamaan di dunia Islam, termasuk di negara Indonesia.
Kandungannya merupakan khulashah (ringkasan) Sirah Nabawiyah yang meliputi
kisah kelahiran beliau, pengutusannya sebagai Rasul, hijrah, akhlak, peperangan,
hingga wafatnya.4

Barzanji berasal dari nama pengarangnya yang termasyhur hidup di kota
Madinah dalam masa 1126-1177 H. Barzanji merupakan produk seni sastra
lisan Arab yang mengandung narasi sejarah kehidupan Nabi Muhammad
SAW. Berdasarkan sejarah dalam literatur Islam penyebaran Maulid
Barzanji ditebarkan oleh para Sayyid, sekelompok masyarakat Arab dari
Yaman yang sangat mewarnai berbagai model ritual di Indonesia. Namun
situasi masa kini Barzanji nampaknya sangat membekas turun temurun tidak
hanya pada etnis Arab tetapi menjadi amalan yang mendominasi masyarakat
muslim pada umumnya.5
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Syekh Ja’far al-Barzanji juga “seorang imam, guru besar di masjid Nabawi
serta merupakan satu diantara pembaharu Islam di abad XII”.6 Nama al-Barzanji
dibangsakan kepada nama penulisnya yang juga sebenarnya diambil dari tempat
asal keturunannya yakni daerah Barzanj (Kurdistan). Nama tersebut “menjadi
pelopor di dunia Islam pada tahun 1920-an ketika Syekh Mahmud al-Barzanji
memimpin pemberontakan nasional Kurdi terhadap Inggris yang pada waktu itu
menguasai Irak”.7
Kitab ‘Iqd al-Jawahir (kalung permata) yang lebih dikenal dengan sebutan
al-Barzanji ditulis oleh Syekh Ja’far bin Hasan bin Abd al-Karim bin asSayyid Adb ar-Rasul bin Qolandri bin Husain bin Ali bin Abi Tholib ra.
Beliau lahir di Madinah tahun (1103-1180 H/1690-1766 M). Mufti Syafi’I
Madinah dan khatib masjid Nabawi di Madinah, dimana seluruh hidupnya
dipersembahkan untuk kota suci Nabi ini.8

Syair Barzanji berisi antara lain tentang kisah Nabi Muhammad SAW, sejak
kelahiran juga silsilah keluarganya, akhlaknya sejak sebelum menjadi Nabi,
mukjizatnya, perjuangannya sebagai pemimpin dan pemuka agama dengan isi
syair dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Beliau. Karya ini terbagi dua:
Natsr dan Nadzom. Bagian Natsr terdiri atas 19 sub bagian yang memuat 355
untaian syair dengan mengolah bunyi ‘ah’ pada tiap-tiap rima akhir. Seluruhnya
mengisahkan riwayat Nabi Muhammad SAW, mulai dari saat-saat menjelang
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Beliau dilahirkan hingga masa-masa tatkala Beliau mendapat tugas kenabian.
Sementara bagian Nadzom terdiri atas 16 sub bagian yang memuat 205 untaian
syair, dengan mengolah rima akhir ‘nun’.9
Kitab al-Barzanji ditulis yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan
kepada Nabi Muhammad SAW dan agar umat Islam meneladani kepribadiannya,
sehingga kita menjadi orang yang mampu memahami dan diharapkan bisa
mencontoh sifat-sifat, perilaku serta akhlak beliau. Sebagaimana disebutkan dalam
al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 21:
                 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. 10 (QS. alAhzab: 21).
Pada ayat di atas, jelaslah bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang
baik bagi umat manusia, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Mempelajari
sejarah Rasulullah SAW dan senantiasa bersholawat kepada Beliau, dapat
dilakukan salah satunya dengan cara membaca kitab al-Barzanji karya Syekh
Ja’far al-Barzanji.

9
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Pada abad ke-19 dan ke-20, keluarga Barzinji merupakan salah satu dari
keluarga yang sangat terkemuka di Kurdistan bagian selatan, sebuah
keluarga ulama dari Syekh tarekat Qadariyah yang mempunyai pengaruh
politik yang sangat besar. Pada tahun 1920-an, Syekh Mahmud Barzinji
memberontak terhadap Inggris dan menyatakan dirinya sendiri sebagai raja
Kurdistan. Pada tahun berikutnya, keluarga tersebut juga menjalankan
peranan penting dalam kehidupan politik Irak. Sebagaimana juga dalam
perang Irak-Iran baru-baru ini, kami menemukan seorang anggota keluarga
tersebut, Syekh Mahmud Najib Barzinji, memimpin kelompok gerilya kecil
ciptaan Iran melawan pemerintah Irak. Anggota keluarga lainnya, Ja’far
‘Abd al-Karim Barzinji, di lain pihak, mencapai posisi yang tinggi dalam
pemerintahan Irak; pada saat tulisan ini ditulis (1990), dia adalah presiden
dari dewan eksekutif wilayah Kurdi yang otonom. Fakta-fakta ini
membenarkan persepsi baik pemerintah Irak maupun Iran bahwa mereka
memerlukan karisma keluarga tersebut jika mereka ingin menanamkan
pengaruh dikalangan orang-orang Kurdi.11

Keluarga Barzinji mengaku diri sebagai keturunan Nabi melalui Imam Musa
al-Kazhim dan mengambil namanya dari desa Barzinji di Syahrazur, dekat
kota Sulaimaniyyah sekarang, tempat founding father keluarga ini beradaSayyid ‘Isa (menurut cerita orang) menetap disana pada pertengahan abad
ke-13. Sejarah keluarga tersebut diungkapkan secara selintaas oleh Edmonds
dan Tawakkuli berdasarkan tradisi mereka sendiri. Menarik untuk dicatat
bahwa orang yang dianggap pendiri sekte Abl al-Haqq yang heterodoks juga
adalah salah seorang putra dari Sayyid ‘Isa ini. Edmonds menunjukkan
bahwa nenek moyang yang sama dari semua orang Barzinji yang sekarang
ada di Irak, Turki, Syria dan Hijaz, adalah seorang yang bernama Baba Rasul
yang termasuk generasi ketujuh setelah Sayyid ‘Isa dan dapat dipastikan
bahwa telah berkembang meluas pada awal abad ke-17. Silsilah keluarga
yang dilaporkan oleh Edmonds menunjukkan bahwa salah seorang dari 18
putra Baba Rasul, Muhammad madani menetap di Madinah; semua orang
Barzanji yang berada di Hijaz dan India dianggap sebagai keturunannya. 12

Muhammad madani yang dimaksud tentu saja adalah rekan Ibrahim alKurani yang tadi sudah disebut, Muhammad Ibn ‘Abd al-Rasul Barzinji. Riwayat
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Publishing, 2015), hlm. 30
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pendidikannya agak menyerupai riwayat pendidikan Ibrahim: pendidikan awal
oleh bapaknya dan para ulama lain di Syahrazur, diikuti dengan belajar Hamadan
(Iran), Baghdad, Mardin, Damaskus, Istanbul, Kairo dan Mekah dan akhirnya
belajar kepada Ahmad al-Qusyasyi dan Ibrahim al-Kurani di Madinah. Dia juga
seorang yang ahli mengenai Ibnu ‘Arabi dan menerjemahkan dari bahasa Persia ke
bahasa Arab sebuah buku tentang Ibnu ‘Arabi yang ditulis oleh seorang
keluaganya, Sayyid Muhammad Muzhaffar Barzinji. Ketika para ulama India
meminta fatwa dari Ibrahim al-Kurani tentang berbagai gagasan kontroversial
Ahmad Sirhindi, sang Mujaddid al-Alf al-Tsani, Muhammad Barzinji-lah yang
menulis dua risalah yang secara berapi-api mengkritik Sirhindi, yang didukung
oleh ulama-ulama terkemuka lain di Hijaz.13
Keturunan Barzinji yang menjadikan nama keluarganya tersebut menjadi
nama yang dikenal luas di Indonesia adalah “cicitnya, Ja’far Ibn Hasan ‘Abd alKarim Ibn Muhammad (1690-1764) yang lahir di Madinah dan menghabiskan
seluruh usianya disana”. 14 Beliau menulis sejumlah karya tentang ibadah yang
menjadi sangat populer di seluruh dunia Islam pada saat itu dan tetap populer di
Indonesia sampai sekarang ini. Karya yang sekarang dikenal sebagai al-Barzanji
adalah buku maulid-nya yang diberi judul ‘Iqd al-Jawahir. Barangkali karya
tersebut adalah karya yang paling populer dari semua buku maulid dan dibanyak
tempat telah menjadi bagian dari ritual baku tarekat Qadiriyah. Sebagaimana

13
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dinyatakan oleh Trimingham (1971:207-8), Maulid tidaklah benar-benar diterima
secara universal kedalam praktik keagamaan populer, tetapi di Indonesia Maulid
Barzanji sampai sekarang merupakan teks keagamaan yang dikenal secara luas.
Teks ini terdapat di Indonesia dengan banyak edisi yang berbeda-beda; bahkan
beberapa ulama Indonesia sudah menerbitkan komentar-komentar tentangnya dan
menerjemahkannya kedalam bahasa Jawa dan Indonesia.
B. Situasi Keilmuan Islam Pada Masa Kehidupan Syekh Ja’far al-Barzanji.
Pada masa Syekh Ja’far al-Barzanji dipimpin oleh seorang Sultan yaitu
Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam literatur sejarah Eropa dikenal dengan
nama Saladin, seorang pemimpin yang pandai mengena hati rakyat jelata.
Salahuddin memerintah pada tahun 1174-1193 M/570-590 H. Pada dinasti Bani
Ayyub, katakanlah beliau setingkat Gubernur meskipun Salahuddin bukan orang
Arab melainkan berasal dari suku Kurdi, pusat kesultanannya berada di kota
Qahirah (Kairo) Mesir dan daerah kekuasaannya membentang dari Mesir sampai
Suriah dan Semenanjung Arabia. Menurut Salahuddin, semangat juang umat Islam
harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi
Muhammad SAW. Salahuddin menghimbau umat Islam diseluruh dunia agar hari
lahir Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa
diperingati, kini harus dirayakan secara masal.15
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Sebenarnya hal itu bukan gagasan murni Salahuddin, melainkan usul dari
iparnya, Muzaffaruddin Gekburi yang menjadi Atabeg (setingkat Bupati) di Irbil,
Suriah Utara. Untuk mengimbangi maraknya Natal oleh umat Nasrani, cuma
perayaannya bersifat lokal dan tidak setiap tahun. Adapun Salahuddin ingin agar
perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia dengan
tujuan meningkatkan semangat juang, bukan sekedar perayaan ulang tahun biasa.
Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi mulanya untuk membangkitkan semangat
Islam. Sebab waktu itu umat Islam berjuang keras mempertahankan diri dari
serangan tentara salib Eropa, yakni dari Prancis, Jerman dan Inggris. Kita
mengenal itu sebagai perang salib atau The Crusade pada tahun 1099 M. Tentara
salib telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap Masjidil Aqsa menjadi
gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan dan persaudaraan
Ukhuwah. Secara politis memang umat Islam terpecah-belah dalam banyak
kerajaan dan kesultanan. Meskipun ada satu Khalifah tetap satu dari Dinasti Bani
Abbas di kota Baghdad namun hanya sebagai lambang persatuan spiritual.
Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah di Baghdad yakni anNashir, ternyata Khalifah setuju maka pada musim ibadah haji bulan Dzulhijjah
579 H/1183 M. Salahuddin sebagai penguasa Haramain (dua tanah suci, Mekah
dan Madinah) mengeluarkan intruksi kepada jemaah haji agar jika kembali ke
kampung halaman masing-masing segera mengsosialisasikan kepada masyarakat
Islam dimana saja berada, bahwa mulai tahun 580 H/1184 M. Tanggal 12 Rabiul
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Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang
membangkitkan semangat umat Islam.
Salah satu kegiatan yang di prakasai oleh Sultan Salahuddin pada peringatan
Maulid Nabi yang pertama kali adalah menyelenggarakan sayembara penulisan
riwayat Nabi Muhammad SAW beserta pujian-pujian bagi beliau dengan bahasa
yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan di undang untuk mengikuti
kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah “Syekh Ja’far
al-Barzanji dengan hasil karyanya yang dikenal Iqd al-Jawahir (kalung permata)
atau familiar dengan sebutan Kitab Barzanji”.16

Pada dasarnya tidak ada larangan atau perintah untuk membaca Barzanji ini.
Husni Rahim (1982) menyebutkan bahwa kitab Barzanji ini yang ditulis oleh
Syekh Ja’far al-Barzanji hanyalah untaian puisi panjang berbahasa berisi
riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang dimulai dengan silsilah beliau ke
atas sampai ke Nabi Ibrahim lalu diteruskan dengan cerita kelahiran
Rasulullah SAW sampai hijrah ke Madinah. Di dalamnya juga terdapat
gambaran tentang perilaku, sifat dan keutamaan Rasulullah SAW. Kitab ini
dibuat oleh Syekh Ja’far al-Barzanji memenuhi permintaan Sultan
Shalahuddin al-Ayyubi untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin
yang pada saat itu telah lupa akan sejarah Nabi mereka. Kitab ini juga
diharapkan menggelorakan semangat jihad kaum muslimin agar meniru
keutamaan Rasulullah SAW dimana saat itu kaum muslimin sedang
berperang dengan kaum Kristen dalam Perang Salib.17

Ternyata Maulid Nabi yang diselenggarakan Sultan Salahuddin itu
membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang
salib bergelora kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan,
sehingga pada tahun 1187 (583 H) Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari
16
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tangan bangsa Eropa dan Masjidil Aqso menjadi masjid kembali sampai hari
ini.18

C. Karya Pemikiran Syekh Ja’far al-Barzanji
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah upacara yang
kerap dilakukan umat Islam di berbagai belahan dunia. Di beberapa masyarakat
Islam, termasuk Indonesia. Barzanji bersama-sama dengan karya lain seperti alBurdah dan Dziba’ sering dibaca dalam upacara keagamaan tertentu khususnya
pada peringatan hari lahir Nabi (Maulid Nabi). Dalam membaca Barzanji dan
sejenisnya dimasukkan juga berbagai ritus yang bercorak gerakan, improvisasi
pembacaan dan penyediaan materi-materi tertentu. Selama bulan Maulid (Rabiul
Awal), bisa saja Barzanji dibaca tiap malam sebulan penuh, berpindah-pindah dari
satu rumah ke rumah yang lain dalam suatu lingkungan kelompok muslim.19
Karya Syekh Ja’far al-Barzanji sangat banyak, diantaranya:

al-Birr al-‘Ajil bi Ijabat asy-Seikh Muhammad al-Ghafil, Jaliyat al-Kadr bi
Asmai Ashbab Sayyid al-Malaik wa al-Basyar, Jaliyat al-Kurb wa alAhadiyyin bi Asma’ Sayyid al-‘Ajam wa al-‘Arab fi asma’ al-Badriyyin, alLujjainy ad-Daniy fi Manaqib as-Syaikh Abdil Qadir al-Jailany, Ar-Raudh
al-Mu’thar fi maa Yuhaddi as-Sayyid Muhammad min al-Asy’al, asy-Syiqaq
al-Attrijiyyah fi Manaqib al-Asyraf al-Barzanjiyyah, ath-Tawali’ alAs’adiyyah min al-Mathalli’ al-Masyriqiyyah, al-‘Ariyn li Asma, as-Shabat
al-Badriyyin, Fath ar-Rahman ‘ala Ajwibat as-Sayyid Ramadhan, al-Faidh
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al-Latif li Jawab Abi al-Ghaits, ‘Iqd al-Jauhar fi Maulid an-Nabiyyi alAzhar (Maulid al-Barzanji).20
Syekh Ja’far terkenal bukan saja karena ilmu, akhlak dan taqwanya, tetapi
juga karena karamah dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering
meminta Syekh Ja’far berdoa untuk mendatangkan hujan pada musimmusim kemarau. Diceritakan, suatu ketika di musim kemarau, saat Syekh
Ja’far al-Barzanji sedang menyampaikan khutbah jum’atnya, seseorang
meminta beliau beristisqo’ memohon hujan maka dalam khutbahnya itu
beliau pun berdoa memohon hujan. Doanya terkabul dan hujan terus turun
dengan lebatnya hingga seminggu, persis sebagaimana yang pernah terjadi
pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Syekh Ja’far al-Barzanji wafat di
Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi’.21
Selain kitab-kitab Maulid tersebut, Syekh Ja’far al-Barzanji juga menulis
kitab risalah yang dinamakan “Jaliyah al-Karbi bi Ashabi Sayyid al-Karbi wa alAjm”.22 Selain itu Syekh Ja’far juga mengarang kitab Manaqib Syaikh ‘Abdul alJailani, dengan tujuan memperkenalkan substansi amalan, ajaran dan fatwa alJailani yang diperuntukkan bagi para pengikut dan masyarakat kebanyakan.
Penulisan kitab tersebut berdasarkan pada penuturan para ulama tarekat
Qodariyyah, dengan semangat rasa cinta penulisnya untuk memaparkan
keteladanan Syaikh ‘Abdul Qodir al-Jailani kepada masyarakat umum.
Kesufian Syekh Ja’far al-Barzanji nampak ketika ia ungkapkan bahwa
“penulisan Manaqib juga dimaksudkan untuk mendapatkan turunnya keberkahan
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dari langit dan mengundang pula turunnya sang Hadrat al-‘Asry (Allah SWT)”.23
Beliau bukanlah celang-celang ulama pula, ketinggian ilmunya dapat dilihat dalam
kitab-kitab karangannya yang bernilai tinggi, diantaranya: Haasiyah ‘ala Syarhish
Shoghir lid-Dardiir, Minhul Jaliil ‘ala Mukhtashar Khaliil dan Hidaayatus Saalik
ila Aqrabil Masaalik fi Furu’il Fiqhil Maaliki.
Ulama kita kelahiran Banten, pulau Jawa, yang terkenal sebagai ulama dan
penulis yang produktif dengan banyak karangannya. Sayyid ‘Ulama-il Hijaz, anNawawi ats-Tsani, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi ra. Turut
menulis syarah yang latifah bagi Maulid al-Barzanji dan karangannya itu
dinamakan Madaarijush Shu’uud ila Iktisaa-il Buruud. Manakala seorang
keturunan Syekh Ja’far al-Barzanji yang mempunyai nama yang sama dengan
beliau, ialah Sayyid Ja’far bin Sayyid Isma’il bin Sayyid Zainal ‘Abidin bin
Sayyid Muhammad al-Hadi bin Sayyid Zain yang merupakan suami dari satusatunya anak Syekh Ja’far al-Barzanji, telah juga menulis syarah bagi Maulid alBarzanji tersebut dinamakan al-Kawkabul Anwar ‘ala ‘Iqdil Jawhar fi Mawlidin
Nabiyil Azhar. Sungguh besar jasa Syekh Ja’far, karangannya membawa umat
Islam ingat kepada Nabi Muhammad SAW membawa umat Islam mengasihi
beliau, membawa umat Islam merindukannya. Setiap kali kitab al-Barzanji dibaca,
shalawat dan salam dilantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
selain itu juga tidak lupa mendoakan Sayyid Ja’far yang telah berjasa
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menyebarkan bagaimana pribadi dan sejarah kehidupan makhluk temulia di alam
raya ini yaitu Nabi Muhammad SAW.
Kegigihan beliau menuntut ilmu: Semasa kecilnya beliau telah belajar alQur’an dari Syaikh Ismail al-Yamani dan belajar tajwid serta membaiki bacaan
dengan Syaikh Yusof as-Su’iidi dan Syaikh Syamsiddin al-Misri. Antara guruguru beliau dalam ilmu agama dan syariat: Syed Abdul Karim Haidar al-Barzanji,
Syaikh Yusuf al-Kurdi, dan Syed Athiyatullah al-Hindi. Syekh Ja’far kemudian
berhijrah dan menetap di Mekah selama lima tahun. Disana beliau belajar kepada
para ulama terkenal, diantaranya: Syaikh Athaallah Ibn Ahmad al-Azhari, Syaikh
Abdul Wahab at-Thanthowi al-Ahmadi, Syaikh Ahmad al-Asybuli. Syekh Ja’far
juga telah diijazahkan oleh sebagian ulama, diantaranya: Syaikh Muhammad atThoyib al-Fasi, Syed Muhammad at-Thobari, Syaikh Muhammad Ibn Hasan alA’jimi, Syed Musthofa al-Bakri, Syaikh Abdullah as-Syubrawi al-Misri.24
Ilmu-ilmu yang dikuasai Syekh Ja’far al-Barzanji telah menguasai banyak
cabang ilmu, antaranya: Shorof, Nahu, Manthiq, Ma’ani, Bayan, Adab, Fiqh,
Ushul Fiqh, Faraidh, Hisab, Ushuluddin, Hadits, Usul Hadits, Tafsir, Hikmah,
Handasah, A’rudh, Kalam, Lughah, Sirah, Qiraat, Suluk, Tasawuf, Kutub Ahkam,
Rijal dan Mustholah. Syekh Ja’far telah di Iktirof dan mendapat kedudukan di sisi
pembesar Mekah dan Madinah serta para Menteri kerajaan Uthamaniyah.
Tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan Syekh Ja’far keseluruh pelosok dunia
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Islam, sehingga beliau dikenal oleh orang ramai. Karangan beliau telah diterima
dan dupuji oleh para ulama sezaman dengannya sehingga tersebarnya tulisan
beliau dikalangan penuntut ilmu. Sifat-sifat beliau mempunyai akhlak yang terpuji,
jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan
al-Qur’an dan Sunnah, wara’, banyak berdzikir, senantiasa bertafakkur,
mendahului dan membuat kebajikan, besedekah dan sangat pemurah.
Dari biografi singkat Syekh Ja’far al-Barzanji di atas, jelaslah bagi kita
bahwa beliau bukanlah orang biasa. Bahkan beliau menjabat sebagai Mufti
Madinah al-Munawwarah cukup lama yang mana hal ini menunjukkan akan
ketinggian ilmu dan kesholehan beliau.25
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BAB IV
NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB AL-BARZANJI
KARYA SYEKH JA’FAR AL-BARZANJI

A. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Barzanji
Nilai merupakan realitas abstrak. Nilai kita rasakan dalam diri kita masingmasing sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadikan pedoman
dalam hidup. Sebagian nilai menempati tempat yang paling penting dalam
kehidupan sosial, sampai pada suatu tingkat dimana orang lebih siap untuk
mengorbankan hidup mereka dari pada nilai-nilai kebaikan.
Pada bahasan yang dimaksud berikut ini meliputi empat bidang yaitu:
1. Nilai pendidikan akhlak kepada Allah SWT.
2. Nilai pendidikan akhlak kepada sesama manusia.
3. Nilai pendidikan akhlak kepada diri sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak
dalam kitab al-Barzanji karya Syekh Ja’far al-Barzanji. Berikut pembahasan
tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Barzanji karya Syekh Ja’far
al-Barzanji di antaranya adalah:
1. Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Allah SWT.
Manusia sebagai hamba Allah SWT sepantasnya mempunyai akhlak yang
baik kepada Allah SWT. Hanya Allah SWT-lah yang patut disembah. Selama
hidup, apa saja yang diterima dari Allah SWT sungguh tidak dapat dihitung,
sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nahl ayat 18:
60
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Artinya: “Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak
dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar
maha pengampun lagi maha penyayang”.1 (QS. an-Nahl: 18)
Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana cara bersyukur kepada Allah
SWT atas apa yang telah diberikan kepada hambanya, karena pada hakikatnya
setiap pemberian dari Allah SWT adalah yang terbaik untuk hambanya, hanya
saja terkadang manusia kurang pandai untuk bersyukur atas nikmat tersebut.
Dan sungguh tidak dapat dihitung oleh manusia atas nikmat-nikmat Allah SWT
yang telah diberikan kepada setiap hambanya.
Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagi sikap atau perbuatan
yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagi makluk Tuhan yang Khalik. Di
dalam salah satu bait al-Barzanji disebutkan:

َ ََ َ ت
َ  ُم ْستَ ِد ًّرافَي.ت ْال َعلِيه ِة
ِ َ ْض ْالبَ َر كا
ِ اال ْمالَ َءبا ِ س ِْم ال هزا
ِ  اَ ْبتَ ِد ُء.بِس ِْم هلَّلاِ ال هر حْ َم ِن ال هر ِحي ِْم
.ُالج ِمي ِْ َ َمطا َ ياَه
َ  ُم ْمت َِطيا ًّ ِمنَ ال ُّش َك ِر.ٌ َواُثَنِّي بِ َح ْم ٍد َم َوا ِر ُدهُ سا َ ِء َغةٌ هَنِيهة.ُماَانَا لَهُ َواَ وْ الَه
Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha
penyayang. Saya mulai menulis kitab (kisah Maulid Nabi) ini dengan
nama Allah yang maha agung. Seraya memohon limpahan berkah
atas apa yang telah diberikan-Nya. Dan juga saya memanjatkan
puja dan puji dengan pujian yang tak ada henti-hentinya. Dan

1
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seraya mempersembahkan sedalam- dalamnya rasa syukur yang
baik.2

Dilihat dari bait al-Barzanji di atas, secara umum membahas 2 poin, yaitu:
mengharap ridho Allah SWT dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT.
a. Mengharap ridho Allah SWT.
Ridho berasal dari kata Radhiya-yardha yang berarti menerima suatu
perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan.
Sedangkan menurut istilah, Ridho adalah memerima suatu kejadian yang
menimpa dirinya dengan lapang dada, menghadapinya dengan tabah, tidak
merasa kesal dan putus asa. Ridho berkaitan dengan perkara keimanan yang
terbagi menjadi dua macam, yaitu: ridho Allah kepada hamba-Nya dan ridho
hamba kepada Allah.
Ridho Allah kepada hamba-Nya adalah berupa tambahan kenikmatan,
pahala, dan ditinggikan kemuliaannya. Sedangkan ridho hamba kepada
Allah mempunyai arti menerima dengan sepenuh hati aturan dan ketetapan
Allah. Menerima aturan Allah ialah dengan melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi semua larangan-Nya. Adapun menerima ketetapan-Nya
adalah dengan cara bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar
ketika ditimpa musibah.
Dari definisi ridho tersebut terkandung isyarat bahwa ridho bukan
berarti menerima begitu saja segala hal yang menimpa kita tanpa ada usaha
2

Majmu’ah, Maulid Barzanji, (Suraba ya: Jembatan Merah, tt), hlm. 24
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sedikit pun untuk mengubahnya. Ridho tidak sama dengan pasrah. Ketika
sesuatu yang tidak diinginkan datang menimpa, kita dituntut untuk ridho.
Dalam artian kita meyakini bahwa apa yang telah menimpa kita itu adalah
takdir yang telah ditetapkan Allah, namun kita tetap dituntut untuk selalu
berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.
Ridho Allah SWT mengandung arti ridho mencintai-Nya semata, ridho
menyembah-Nya semata, takut dan berharap kepada-Nya, merendahkan diri
kepada-Nya, beriman kepada pengaturan dan menyukai-Nya, bertawakkal
dan meminta pertolongan kepada-Nya dan ridho kepada apa yang telah
diperbuat-Nya, maka inilah yang dimaksud dengan ridho kepada Allah. Hal
ini sesui dengan firman Allah SWT dalam QS. At Taubah ayat 59:

            
      
Artinya: “Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang
diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata:
Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian
dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya
Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,
(tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)”.3 (QS. At
Taubah: 59)
Jadi apapun bentuk usaha yang kita lakukan, semua itu semata-mata
untuk mencari ridho Allah, agar usaha tersebut berjalan dengan lancar dan

3
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sesuai dengan apa yang diinginkan. Serta mengharapkan suatu pencapaian
yang lebih baik.
b. Bersyukur kepada Allah SWT.
Syukur secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan
kebaikan, atas kebaikannya tersebut, atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur
adalah berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama, adalah
sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim: Syukur adalah
menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan melalui lisan, yaitu
berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat.
Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui
anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT.
Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima
kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah SWT berikan. Maka
selalu bersyukur jika kita diberi suatu nikmat Allah SWT, tidak memandang
nikmat itu banyak atau sedikit. Karena orang yang selalu bersyukur niscaya
Allah SWT akan menambah kenikmatan tersebut.
Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah
Ibrahim ayat 7:
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Artinya: “Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, niscaya
aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi barang siapa yang
kufur atas nikmat Ku kata Allah, maka azab ku sangatlah pedih”. 4
(QS. Ibrahim: 7)
Rasa syukur yang hakiki dibangun di atas lima pondasi utama dan
barang siapa yang dapat merealisasikannya, maka dia adalah seseorang yang
bersyukur dengan benar. Lima pondasi tersebut adalah:5
1) Merendahnya orang yang bersyukur di hadapan yang dia syukuri
(Allah SWT).
2) Kecintaan terhadap Sang Pemberi nikmat (Allah SWT).
3) Mengakui seluruh kenikmatan yang Dia berikan.
4) Senantiasa memuji-Nya atas segala nikmat tersebut.
5) Tidak menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang dibenci
oleh Allah SWT.
Dengan demikian syukur merupakan bentuk pengakuan atas nikmat
Allah dengan penuh sikap kerendahan serta menyandarkan nikmat tersebut
kepada-Nya, memuji Nya dan menyebut-nyebut nikmat itu, kemudian hati
senantiasa mencintai Nya, anggota badan taat kepada-Nya serta lisan tak
henti-henti menyebut nama-Nya.

4

Ibid., hlm. 256
Yulian Purnama, Asy Syukru, http://www.saaid.net/Doat/mehran/51.htm (Diakses pada
tanggal 30 Mei 2017, pukul 20:10 WIB).
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Dengan demikian, sudah sepantasnya sebagai hamba Allah SWT,
manusia wajib mensyukuri segala apa yang telah diberikan, karena setiap
pemberian dari Allah SWT sudah pasti yang terbaik untuk hamba-Nya.

2. Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Sesama Manusia
a. Akhlak Dalam Keluarga
Keluarga merupakan buaian tempat anak melihat cahaya kehidupan
pertama, sehingga apapun yang dicurahkan dalam sebuah keluarga akan
meninggalkan kesan yang mendalam terhadap watak, pikiran serta sikap dan
perilaku anak. Sebab tujuan dalam membina kehidupan keluarga adalah agar
dapat melahirkan generasi baru sebagai penerus perjuangan hidup orang tua.
Untuk itulah orang tua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam
pendidikan anak-anaknya.
Menurut Munandar Soelaeman dalam bukunya yang berjudul: Ilmu
Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, mengartikan: “Keluarga
diartikan sebagai suatu kesatuan social terkecil yang dimiliki manusia
sebagai mahluk

social yang ditandai adanya kerjasama ekonomi”.

6

Sementara itu para ahli antropologi melihat: “Keluarga sebagai suatu
kesatuan social terkecil yang dipunyai oleh manusia sebagai mahluk
social”.7 Ini didasarkan atas kenyataan bahwa: Sebuah keluarga adalah suatu

6

Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Toeri dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: PT
Eresco, 1992), hlm. 55
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Wahyu, Ilmu Sosial Dasar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 57

67

satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang
ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk
berkembangbiak, mensosialisasikan atau mendidik anak dan menolong serta
melindungi yang lemah khususnya merawat orang-orangtua mereka yang
telah jompo.8
Dari definisi di atas, terdapat persamaan yakni keluarga terdiri dari
suatu kesatuan terkecil dari manusia sebagai mahluk social dan bekerjasama
di

dalamnya,

mendidik

anak-anaknya

atau

merawat

orangtuanya.

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam
bait al-Barzanji sebagai berikut:

ْ
َ ف نَ ْعلَهُ َويَرْ فَ ُع ثَوْ بَهُ َويَحْ لَبُ ثا
ُ ص
ِ ُح يَ ْخ
ِ َوكا َ نَ ص َ لَّلا َليه وسلم َش ِد ْي َد ال َحيا َ ِء َوالته َواض
ت اَ ْهلِ ِه بِ ِسي َْر ٍة َس ِريه ٍه
ِ تَهُ َويَ ِس ْي ُرفِي ِخ ْد َم
Artinya: “Beliau SAW sangat pemalu dan rendah hati, beliau mengesol
sandalnya, menambal pakaiannya dan memerah kambingnya.
Beliau berjalan untuk melayani keluarganya dengan perilaku
yang baik”.9
Secara umum, bait al-Barzanji di atas menunjukkan bahwa seharusnya
di dalam keluarga, setiap anggotanya saling tolong-menolong, bukan saling
mengandalkan satu sama lain. Hal ini berlaku bukan hanya dalam kegiatan

8
9

82
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sehari-hari di dalam rumah saja tetapi lebih luas lagi pada aspek-aspek luar
rumah lainnya. Hal ini sangat perlu dibiasakan supaya setiap anggota
keluarga memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga kerukunan di
dalam keluarga dapat terbina dengan baik.
Adapun akhlak dalam kelurga secara khusus, yakni peran orang tua
dalam pemberian nama yang baik untuk anaknya. Dalam kitab al-Barzanji
disebutkan:

ًُّاالنههُ َستُحْ َم ُد َُ ْقيَه
َ زَاو
ِ ض ْعتِ ِه ُم َح همد
َ َِو َس ِّم ْي ِه ا
Artinya: “Apabila kamu melahirkan, berilah ia nama Muhammad karena
akhirnya terpuji”.10
Bait al-Barzanji di atas menjelaskan bahwa pemberian nama yang baik
kepada anak merupakan kewajiban bagi orangtua. Anak akan bahagia
apabila memiliki nama yang baik, sehingga dalam pergaulannya anak tidak
merasa canggung dan tersisih dengan yang lainnya. Dalam agama Islam
terdapat tuntunan dalam memberi nama anak, karena nama adalah lafal yang
diberikan kepada suatu benda untuk membedakan dari yang lain.
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa
yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus
memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan

10
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dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan
seimbang.
Satu hal yang mesti mendapat perhatian para orangtua ketika
memberikan nama kepada seorang anak, yaitu hendaknya mereka memilih
nama-nama yang paling baik dan indah, sebagai pelaksanaan terhadap
anjuran dan perintah dari Nabi kita, Rasulullah SAW. Abu Dawud
meriwayatkan sebuah Hadits dengan sanad yang hasan (baik), yaitu:

 اِنه ُك ْم تُ ْدََوْ نَ يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة بِا َ ْس َما ئِ ُك ْم:ال َرسُوْ ُل لَّلاِ ص
َ َ ق:ال
َ ََ َْن اَبِى الدهرْ دَا ِء رض ق
 ابوداود. فَاَحْ ِسنُوْ ا اَ ْس َمائَ ُك ْم. َوبِا َ ْس َما ِء آبَائِ ُك ْم
Atrinya: “Dari Abu Darda ra, dia berkata, Rasulullah SAW pernah
bersabda, Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari
Kiamat dengan nama-nama kalian. Oleh sebab itu, berilah
nama-nama yang baik untuk kalian”. 11 (HR. Abu Dawud)
b. Akhlak Dalam Pergaulan
Akhlak mulia dalam pergaulan adalah akhlak yang sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits. Akhlak dalam pergaulan
yang baik telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada setiap umat
khususnya umat Islam. Setiap aturan dalam Islam tentang akhlak dalam
pergaulan bertujuan tentang cara bagimana manusia memposisikan dirinya

11

Abdullah Nasih Ulwan, Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia Panduan Mendidik Anak
menurut Metode Islam Jilid 1, (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2012), hlm. 59
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sebagai makhluk Tuhan demi terwujud suatu kehidupan yang bermakna,
damai dan bermartabat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT.
Akhlak dalam pergaulan yang dimaksud dalam pembahasan ini secara
khusus menerangkan tentang meninggalkan perbuatan zina. Seperti yang
terdapat dalam kitab al-Barzanji berikut:

لي اَبِ ْي ِه َواُ ِّم ِه
ِ ُتَرْ ُكواالسِّفا َ َح فَلَ ْم ي
َ ِص ْبهُ ْم َا َ َرهُ ِم ْن آ َد ٍم َوا
Artinya: “Mereka meninggalkan perzinaan maka cacat perzinahzn itu tidak
menimpa mereka dari Adam sampai ayah ibunya”.12
Bait al-Barzanji di atas menjelaskan bahwa pertama meninggalkan
perzinahan adalah tindakan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya kondisi atau situasi
masyarakat sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, masyarakat
arab berada dalam masa kelam yaitu masa kemunduran dalam hal moralitas.
Pada masa kondisi itu, keluarga Rasulullah SAW mampu menjaga kesucian
hidup sehingga kecacatan yang terjadi pada masyarakat Arab tidak terjadi di
keluarga Rasulullah SAW. Nilai hikmah yang dapat diambil adalah menjaga
diri pribadi dari pergaulan yang tidak terpuji sebagaimana digambarkan
dalam bait al-Barzanji di atas.

12

16

Moh. Zuhri, Almaulidun Nabawi Barzanji, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992), hlm.

71

Seperti yang telah di uraikan di atas, salah satu pergaulan yang wajib
dihindari oleh setiap manusia khususnya umat Islam yakni meninggalkan
perbuatan zina. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Isra’ayat 32:

          
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.13
(QS. al-Isra’:32)
Rasulullah SWT menegaskan dalam sebuah Hadits:

 َال يَ ْخلُ َو هن اَ َح ُد ُك ْم بِا ْم َرا َء ٍة هاال:ال
َ َض َي لَّلاُ ََ ْنهُ َما اَ هن َرسُوْ َل لَّلاِ ص م ق
ِ س َر
ٍ َوَ َِن اب ِْن ََبا
َم َع ِذى َمحْ َر ٍم
Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersunyisunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya.” 14 (HR.
Bukhari Muslim dikutip Imam Nawawi dalam Terjemah Riyadush
Shalihin).
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah suatu
perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT dan suatu jalan yang buruk, yang
wajib jauhi oleh setiap manusia khususnya umat Islam, agar kerhormatan
dalam keluarga tetap terjaga dan terhidar dari perbuatan tercela tersebut.

13
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c. Akhlak Untuk Selalu Bermusyawarah
Musyawarah berasal dari bahasa Arab dari kata Syawara yang berarti
mengeluarkan madu dari lebah. Makna dari kata ini kemudian berkembang
menjadi Segala sesuatu yang terkait dengan hal yang dapat diambil atau
dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Menurut ilmu Sharf, kata
Syawara berubah menjadi Syaawara dari Wazan Faa’ala yang mengandung
arti Saling yakni jelas kata yang memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan
yang dilakukan secara timbal balik.
Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat
penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain sebagainya,
guna untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Allah SWT berfirman dalam QS. Ali‘Imran ayat 159:

             
            
       

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu,
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
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bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 15 (QS. Ali’Imran:
159).
Dalam ayat ini disebutkan sebagai fa’fu anhum (maafkan mereka).
Maaf secara harfiah, bearti menghapus. Memaafkan adalah menghapuskan
bekas luka di hati akibat perilaku pihak lain yang tidak wajar. Ini perlu,
karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran
hanya hadir bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati.
Dari uraian di atas, diketahui bahwa musyawarah adalah sekelompok
orang (dua orang atau lebih) yang mengatakan sesuatu atau mengajukan
suatu pendapat yang sifatnya dialogis untuk menemukan kata mufakat dalam
memecahkan persoalan dan permasalahan.
Akhlak untuk selalu bermusyawarah dalam pembahsan ini adalah:
1) Mencari Pasangan Hidup (Pernikahan).
Rasulullah SAW ketika beliau dilamar oleh Khadijah, kemudian
Rasulullah SAW memintai pendapat kepada paman-pamanya mengenai
maksud dari wanita yang baik dan takwa tersebut. Dalam al-Barzanji
disebutkan:

ْ فَخَ طَبَ ْتهُ لِنَ ْف ِسها لِتَ ُس هم ِمنَ ا
ُ ص َ لَّلا َليه وسلم اَ َْما َ َمهُ بِما َ َد ََ ْته.ُْب َرياَه
َ اليْما َ ِن بِ ِه ِطي
ُاِلَ ْي ِه ه َِز ِه ْالبَ هرةَ التهفِيهه

15
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Artinya: “Maka Khadijah meminangnya untuk dirinya agar ia dapat
menghirup harum-haruman yang menyegarkan dari iman. Lalu
beliau

SAW

memberitahukan

kepada

paman-pamannya

mengenai apa yang disampaikan oleh wanita yang baik dan
taqwa ini”.16
Bait al-Barzanji di atas secara umum menjelaskan tentang
pentingnya bermusyawarah terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh
setiap manusia khususnya dalam suatu urusan yakni mencari pasangan
hidup (pernikahan). Manusia adalah makhluk sosial yang selalu
berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, musyawarah sangat
diperlukan dalam mencari pasangan hidup, karena menyangkut masalah
kehidupan berumah tangga dan jalan yang penjang setelah masa lajang.
Jadi hal ini sangat perlu diperhatikan guna untuk mencapai suatu
kebahagiaan dalam berumah tangga yang sakinah.
Selanjutnya terhadap fenomena zaman sekarang yaitu masalah
pernikahan, perjodohan. Terkadang manusia sering lebih memilih ego
dari pada musyawarah, hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya
perkawinan tanpa ada restu dari orang tua. Untuk itu dalam bait ini
dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui kalimat di atas bahwa untuk
memilih pasangan hidup diperlukan pemikiran dan masukan dari orang
luar terutama masukan dari orang tua maupun keluarga. Untuk
16
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kehidupan yang lebih luas diperlukan pemikiran yang panjang dan
matang, oleh karena itu musyawarah adalah solusi yang terbaik untuk
menemukan titik yang baik.

3. Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Diri Sendiri
Pada dasarnya, akhlak terhadap diri sendiri adalah upaya untuk
membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dengan cara mengekang hawa nafsu.
Dalam hal ini Kyai Sholeh Darat mewajibkan untuk mengenali sifat-sifat nafsu,
yaitu sebagai berikut:
a. Nafsu amarah, yaitu nafsu yang cenderung pada tabiat jasmani, cenderung
pada ke-ladzat-an atau kenikmatan sementara. Dunia menurut nafsu amarah
itu bagaikan mempelai perempuan yang dihias dan dipersiapkan dan nafsu
sangat ingin memeluknya.
b. Nafsu lawwamah, nafsu yang hadir ketika mengingat Allah, melaksanakan
perintah-Nya dan berbuat kebajikan. Ketika melakukan perbuatan tercela,
nafsu ini menyalahkan dirinya sendiri atas perbuatan aniaya yang diperbuat,
kemudian memperbaikinya.
c. Nafsu mulhimah, nafsu yang menghilangkan sifat was-was. Nafsu ini
seringkali mengikuti nafsu ilham para malaikat tentang kebenaran dan
mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah.
d. Nafsu muthmainnah, nafsu yang becahaya sebab cahaya hati, mampu
membuang sifat-sifat yang tercela, seperti ‘ujub dan takabbur, mempunyai
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sifat yang baik seperti tawadlu’, ikhlas dan lainnya, tenang atau menerima
apa yang diberikan Allah, tidak terombang ambing.
e. Nafsu radliyah, merasa telah melebur, sebab dirinya adalah sesuatu yang
fana, ia menjadi jernih dengan tajalliy kepada Allah.
f. Nafsu mardliyah, bisa di capai dengan maqam baqa’.
g. Nafsu ‘ubudiyah, nafsu yang suka mengabdi atau menghamba, yakni
melakukan segala amal perbuatan yang sifatnya mengabdi kepada Allah.17
Selanjutnya, Kyai Sholeh Darat menerangkan tentang nafsu yang perlu
untuk diperangi yaitu nafsu amarah. Beliau berkata, “Nafsu amarah itu
memiliki tujuh kepala dari setan Pertama, syahwat, Kedua, ghadlab (benci dan
marah-marah), Ketiga; takabbur (dirinya merasa lebih baik dari orang lain),
Keempat, dengki, Kelima, sombong Keenam, rakus, Ketujuh, riya’.”18
Dalam kitab al-Barzanji disebutkan:

َ ْلى َويَر
َ َوالَيَها َ بُ ْال ُملُوْ كَ َويَ ْغ
ُض لِ ِرضاَه
َ َ ضبُ ِ هّلِلِ تَعا
Artinya: “Beliau tidak takut kepada raja-raja dan beliau marah karena Allah
Ta’ala dan ridho karena keridhoannya”.19
Dijelaskan juga dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang berbunyi:

17

Sholeh Darat, Syarah Al-Hikam, (Depok: Sahifa, 2016), hlm. 61
Ibid., hlm. 62
19
Moh. Zuhri, Op.Cit., hlm. 83
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 ليس الشديد:َ َْن ابى هريرة رضي ا ّلِل َنه ان رسول لَّلا صلى لَّلا َليه وسلم قال
بالصرَة انما الشديد الدى يملك نفسه َند الغضب
Artinya: “Di riwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW
bersabda: orang yang kuat bukan orang yang menang dalam
perkelahian, melainkan orang yang kuat menahan diri ketika sedang
marah”20
Dapat disimpulkan bahwa mereka yang bisa menahan diri ketika sedang
marah maka mereka adalah orang yang kuat, jadi harus tetap berusaha untuk
menahan amarah dengan berfikir kembali apakah yang dilakukan itu benar
dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain atau malah sebaliknya.
Sifat marah di atas bukanlah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Orang harus tetap berfikiran jernih dalam menghadapi setiap masalah dan
situasi sebagaimana telah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW yaitu Ali
bin Abi Thalib. Dalam suatu pertempuran melawan orang kafir, ia berhasil
memojokkan lawannya dan lawan tersebut tidak berkutik lagi. Ketika Ali akan
mengayunkan pedangnya kepada lawannya, tiba-tiba lawannya meludahi Ali
dan ludah tersebut mengenai wajah Ali. Kemarahan Ali pun tiba-tiba
memuncak tetapi Ali segera tersadar. Ia meninggalkan lawannya dan tidak jadi
membunuhnya. Para sahabat pun heran dan bertanya. “Mengapa kau tak
membunuh lawanmu tadi? Ali menjawab, “Kalau ayunan pedangku tadi
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kuteruskan maka aku pasti telah membunuh lawanku karena memarahanku
akibat aku diludahi” pembunuhan yang demikian tidak akan mendapat ridho
dari Allah SWT dan harus murni karena alasan membela dan menegakkan
kalimah Allah di muka bumi ini.21

B. Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam kitab al-Barzanji karya Syekh
Ja’far al-Barzanji di Era Globalisasi Sekarang Ini.
Pendidikan merupakan faktor utama yang dapat dijadikan referensi utama
dalam rangka membentuk generasi yang dipersiapkan untuk mengelola dunia
global yang penuh dengan tantanagan. Globalisasi adalah sebuah istilah yang
memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara
bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi,
perjalanan, budaya popular, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batasbatas suatu negara menjadi semakin sempit. Fenomena yang terbangun dengan
munculnya era globalisasi telah memberikan berbagai macam problem baik
tentang bagaimana informasi yang terus berkembang tanpa pandang bulu dapat
diserap atau juga bagaimana mensikapi hal baru yang selalu saja datang silih
berganti tanpa adanya filter yang menyaringnya. Era globalisasi dengan teknologi
informasinya semakin dapat dirasakan perkembangannya, dengan medianya yang
berupa computer, televisi, hand phone, dan peralatan canggih lainnya, telah benarbenar menjadi hal yang komplek dalam transformasi informasi. Pada masyarakat
21

Haidar Putra Daulay, Hitorisitas dan Eksisteni Perantren Sekolah dan Madrasah,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 14-16
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informasi peranan media elektronika sangat memegang peran penting, bahkan
menentukan corak kehidupan. Sebab lewat komunikasi satelit, orang tidak hanya
memasuki lingkungan informasi dunia, tetapi juga sanggup mengolahnya dan
mengemukakannya secara lisan, tulisan, bahkan visual.22
Dampak globalisasi ini mampu membuat dunia tampak sempit, dahulu
apabila kita akan menonton siaran sepak bola kita harus ke negara yang
mengadakan pertandingan. Tapi sekarang kita tidak perlu kemana-mana, kita
cukup melihat di televisi. Ketika akan menghubungi seseorang kita harus bertemu
dengan orang tersebut, tetapi sekarang dengan adanya pesawat telepon kita tidak
perlu bertemu langsung lagi dengan teman, keluarga, soudara cukup melalui
telepon saja. Adanya globalisasi membawa manfaat bagi manusia tetapi juga
membawa dampak yang buruk. Selain itu teknologi internet memberikan informasi
tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apa lagi bagi anak muda, internet
sudah menjadi santapan mereka sehari-hari. Jika digunakan secara semestinya
tentu kita peroleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, kita akan mendapat
kerugian. Dan sekarang ini, banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan
tidak semestinya. Misalnya untuk membuka situs-situs porno. Bukan hanya
internet saja, ada lagi pegangan wajib mereka yaitu handphone. Rasa social
terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan
menggunakan handphone. Walaupun sebenarnya kemajuan dibidang ilmu
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Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosial Agama, (Jakarta:
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teknologi ini tidak pernah memihak antara kebenaran dan kebatilan, melainkan
dari penggunanya itu sendiri.
Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat Indonesia yang pada mulanya
adalah

masyarakat

tradisional

dengan

segala

kesederhanaannya

telah

bertransformasi menjadi masyarakat modern. Ketika mendengar kata modern yang
terlintas dibenak kebanyakan orang adalah kehidupan dengan teknologi yang
canggih, kemewahan dan kesenangan. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, karena
memang fenomena ini sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia.
Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam menerima perubahan telah
merubah gaya hidup yang berpuluh-puluh tahun dijalani. Baik perubahan dalam
hal positif maupun negatif. Dengan masuknya teknologi dari luar negeri,
masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek telah mampu merubah cara-cara
hidup yang lama menjadi lebih efisien. Sebut saja dalam bidang pertanian yang
awalnya masih menggunakan cara-cara tradisional sekarang menjadi lebih
modern. Kemudian dalam bidang transportasi, dapat dilihat hampir disepanjang
jalan perkotaan banyak alat transportasi modern yang digunakan.
Namun sayangnya, pengaruh-pengaruh negatif dari budaya kehidupan
masyarakat barat pun turut menyertai kedatangan teknologi modern tersebut
sehingga turut mengubah perilaku masyarakat Indonesia. Menurut Abuddin Nata,
keadaan masyarakat Indoesia saat ini sudah jauh berbeda dengan keadaan
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masyarakat Indonesia lima puluh tahun yang lalu. Adapun keadaan masyarakat
Indonesia di era globalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 23

1. Masyarakat Indonesia saat ini sudah berubah dari kehidupan masyarakat
budaya agraris kepada masyarakat industrialis dan informasi, atau
masyarakat budaya kota (urban society). Pada masyarakat budaya kota ini
ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: 1) orientasi kehidupan ke masa
depan; 2) lebih bersifat rasional, pragmatis dan hedonistik; 3) sangat
menghargai waktu; 4) bekerja dengan penuh perhitungan dan
perencanaan yang cermat; 5) komunikasi banyak bertumpu pada
penggunaan teknologi komunikasi; 6) kurang memiliki waktu untuk
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik; 7) mengikuti budaya pop
atau sesuatu yang sedang inn; 8) profesional dalam bekerja; 9) cenderung
individualistik; dan 10) cenderung mengikuti budaya barat yang
hedonistik, materialistik dan pragmatis.
2. Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin kritis,ingin diperlakukan
secara lebih adil, demokratis, egaliter dan manusiawi. Keadaan ini selain
dipengaruhi oleh perkembangan global, yakni perjuangan menegakkan
hak-hak asasi manusia (HAM), juga oleh perubahan budaya politik yang
terjadi di era reformasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni
perubahan dari sistem pemerintahan yang desentralistik dan dari keadaan
masyarakat yeng tertutup dan terkekang, menjadi terbuka dan bebas.
3. Sebagai akibat dari sangat terbukanya kesempatan kepada masyarakat
untuk menyatakan gagasan, pikiran dan pendapatnya maka masyarakat
Indonesia saat ini cenderung ingin memperoleh kebebasan tanpa batas,
kebebasan yang tidak bertanggung jawab, kebebasan yang tidak beretika,
kebebasan yang tidak bermoral dan kebebasan yang tidak beradab.
4. Masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak yang terpengaruh oleh
budaya global (budaya Barat) yang cenderung hedonistik, materialistik,
pragmatis dan sekularistik. Dalam masyarakat yang demikian itu, nilainilai moral, akhlak mulia, spiritual dan transendental semakin diabaikan
dan terpinggirkan. Berbagai keputusan dan tindakan yang diputuskan
masyarakat saat ini banyak didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai
hedonistik, materialistik, pragmatis dan sekularistik.
5. Masyarakat Indonesia saat ini hidup dalam era globalisasi yang didukung
oleh teknologi informasi, seperti telepon, internet, facebook, twitter dan
lain sebagainya. Teknologi informasi ini sangat kuat pengaruhnya dan
mengubah pola dan paradigma dalam berkomunikasi.
23
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Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini
memang sesuai dengan keadaan tersebut di atas. Sebagai contoh, dalam
menentukan lembaga pendidikan bagi anak, orang tua kebanyakan lebih cenderung
memilih lembaga pendidikan yang menjanjikan masa depan dengan ekonomi lebih
baik daripada lembaga pendidikan yang mengedepankan akhlak luhur seperti
pondok pesantren. Kemudian terlihat pula bagaimana kebebasan dan kemajuan
teknologi informasi telah banyak membuat generasi muda terlena akan
kehidupannya di dunia nyata.
Ketika membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam era
globalisasi sekarang ini maka manusia sebagai pelaku sekaligus objek utama juga
perlu di bahas. Karena permasalahan-permasalahan tersebut juga berasal dari
manusia itu sendiri. Allah SWT berfirman:

             
        

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat
kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila
aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya
ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.24 (QS.
al-Hijr : 28-29)

24

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Cipta Media,
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Dalam ayat tersebut di atas, disebutkan bahwa manusia diciptakan Allah
SWT dengan dua unsur, yaitu unsur jasmaniyah dan ruhaniyah. Sejalan dengan alQur’an, para filosof islam juga mengakui bahwa manusia itu tersusun dari elemen
materi dan immateri. Kedua elemen ini merupakan hasil emanasi Tuhan. Secara
teologis, filosofis dan sufis, manusia tersusun dari dua unsur yaitu materi dan
immateri. Dari segi hubungannya, unsur materi memiliki hubungan yang jauh dari
Allah SWT. Sedangkan unsur immateri memiliki hubungan yang dekat dengan
Allah SWT. Karenanya, ruh memiliki posisi yang sangat dominan dan menentukan
dalam pribadi manusia.
Menurut Imam al-Ghazali, aspek rohaniyah manusia meliputi: “al-Qalb, alRuh, al-Nafs dan al-’Aql. Keempat aspek inilah yang menjadi motor penggerak
dalam diri manusia”. 25 Secara ringkasnya, peran keempat aspek tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. al-Aql
al-Aql memiliki empat potensi, yaitu: (1) potensi yang dapat membedakan
citra manusia dengan hewan, (2) potensi yang dapat mengetahui
perbuatan baik yang selanjutnya diamalkan dan perbuatan buruk
selanjutnya ditinggalkan, (3) potensi yang dapat menyerap pengalaman,
dan (4) potensi yang dapat mengantarkan seseorang untuk mengetahui
akibat segala tindakan.26

2. al-Qalb
Indikasi dari al-qalb dapat diperhatikan melalui ciri-ciri sebagai berikut:
(1) selamat dari setiap nafsu yang menyalahi ajaran Allah, (2) selamat
25

Kadar Muhammad Yusuf, Analisis Qur’ani terhadap Pemikiran Ibnu Sina dan al-Ghazali,
(Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 215.
26
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dari hal-hal yang berlawanan dengan kebaikan dan kebenaran, (3) selamat
dari penghambaan kepada selain Allah, (4) bila mencintai dan membenci
sesuatu hanya karena Allah, (5) memiliki sikap kepribadian yang baik
terhadap diri sendiri, (6) memiliki keseimbangan mental dan (7) memiliki
empati dan kepekaan sosial.27

3. an-Nafs
an-Nafs atau nafsu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu “Nafs sebagai
substansi badani yang berpotensi amoral, mengabaikan pertimbangan
akal/ hati nurani dan Nafs sebagai substansi ruhani yang berpotensi baik
dan beradab”.28

4. Ruh
Menurut Imam al-Ghazali ruh (nyawa) adalah lobang hati yang jasmani,
lalu tersebar dengan perantara urat-urat yang merasuk kebagian-bagian
lainnya. Dan perjalanannya ruh pada badan, banjirnya cahaya-cahaya
kehidupan, perasaan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dari padanya
atas semua anggotanya itu menyerupai banjirnya cahaya lampu yang
diputar disudut-sudut rumah. Sesungguhnya cahaya itu tidak sampai
kesuatu bagian rumah melainkan ia bersinar dengan cahaya itu.
Kehidupan itu diumpamakan seperti cahaya yang menyinari dindingdinding. Nyawa itu barat lampu, perjalanan ruh atau gerakannya terhadap
hati seperti merapatnya cahaya ke sudut-sudut ruangan. 29

Namun, pandangan Imam al-Ghazali di atas, berbeda dengan pandangan
materialistik, dimana cara pandang semacam ini sedang banyak digandrungi oleh
masyarakat modern. Dalam aliran materialisme, hakikat manusia adalah “materi
semata (jasmani). Materi menurut mereka, adalah realitas dan satu-satunya hal
27
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yang nyata”.

30

Dalam ajaran materialisme “eksistensi ruhaniah manusia

sesungguhnya masih diakui, tapi ia bukanlah bagian dari hakikat manusia itu
sendiri”. 31 Oleh sebab itu aliran ini berpendapat bahwa “hal-hal yang bersifat
metafisika, terlebih agama harus ditolak”.32 Bagi orang modern perbedaan ruh dan
jasad hanya ada dalam logika saja, tidak dalam realitas, karena ia adalah “sebuah
unit psikosomatik. Karena itu, manusia modern telah kehilangan keyakinankeyakinan metafisis dan eskatologis”. 33 Sekilas terlihat bahwa problematika
spiritualitas (Ruhaniyah) masyarakat modern tampak sulit untuk dipecahkan.

Azyumardi Azra menegaskan, modernitas tidak selalu berhasil menemui
janji-janjinya bagi peningkatan kesejahteraan kaum muslimin, baik lahir
maupun batin. Sebaliknya, modernisasi yang diikuti oleh globalisasi yang
kian tak terbendung memunculkan problematika yang sangat kompleks
dalam kehidupan manusia; mulai dari meningkatnya hidup materialistik, dan
hedonistik, sampai disorientasi dan diskolasi sosial, politik, dan budaya.
Selain itu, masyarakat modern juga bersifat totaliteristik (ingin menguasai
semua aspek kehidupan), eksploris, dan hanya percaya kepada rumus-rumus
empiris saja, serta sikap hidup positivistis yang berdasarkan kemampuan
akal. Pada masyarakat yang berjiwa dan bermental seperti ini, ilmu
pengetahuan dan teknologi modern sangat mengkhawatirkan.34

Jika diteliti lebih dalam, masyarakat modern tentunya merasakan kehampaan
di dalam hatinya. Eksistensinya tergantung kepada kepemilikan simbol-simbol
kekayaan, keinginan untuk mendapatkan harta yang berlimpah melampaui
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komitmennya terhadap solidaritas sosial. Hal ini didorong oleh pandangan bahwa
orang yang banyak harta merupakan manusia unggul. Tidak hanya sampai disitu,
perilaku-perilaku menyimpang pun turut menyertai aksi dalam memenuhi gaya
hidup masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi,
kekerasan, hingga pembunuhan.
Selanjutnya, Abuddin Nata mengatakan bahwa dari sikap mental masyarakat
modern yang demikian itu kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah
melahirkan sejumlah problematika, yaitu: 35

1. Desintegrasi ilmu pengetahuan
Terpecahnya ilmu pengetahuan yang mengarah pada spesialisasi tanpa
satu tali pengikat sehingga berjalan sendiri-sendiri. Perbedaan disiplin
ilmu seperti ini dapat mengakibatkan benturan-benturan antara satu dan
lainnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan mereka telah menjeratkan
dirinya pada rasionalitas teknologi secara absolut, netral nilai keagamaan
tetapi sarat nafsu penaklukan.
2. Kepribadian yang terpecah
Karena kehidupan manusia modern dipolakan oleh ilmu pengetahuan
yang coraknya kering nilai-nilai spiritual dan terkotak-kotak itu, maka
manusianya menjadi pribadi yang terpecah (split personality). Kehidupan
manusia modern diatur menurut rumus ilmu yang eksak dan kering.
Akibatnya kini tengah menggelinding proses hilangnya kekayaan
rohaniah, karena dibiarkannya perluasan ilmu-ilmu positif (ilmu yang
hanya mengandalkan fakta-fakta empirik, objektif, rasional dan terbatas)
dan ilmu-ilmu sosial.
3. Penyalahgunaan Iptek
Sebagai akibat dari lepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari ikatan
spiritual maka iptek telah disalahgunakan dengan segala implikasi
negatifnya.
4. Pendangkalan iman
Sebagai akibat lain dari pola pikiran keilmuan tersebut diatas, khususnya
ilmu-ilmu yang hanya mengakui fakta-fakta yang bersifat empiris
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5.

6.

7.

8.

menyebabkan manusia dangkal imannya. Ia tidak tersentuh oleh informasi
yang diberikan oleh wahyu.
Pola hubungan materialistik
Akibat dari dangkalnya iman, semangat persaudaraan dan rasa salingtolong yang didasarkan atas panggilan iman sudah tidak tampak lagi. Pola
hubungan satu dan lainnya ditentukan oleh seberapa jauh antara satu dan
lainnya dapat memberikan keuntungan yang bersifat material. Akibatnya
ia menempatkan pertimbangan material di atas pertimbangan akal sehat,
hati nurani, kemanusiaan dan imannya.
Menghalalkan segala cara
Sebagai akibat dari dangkalnya iman dan pola hidup materialistik
sebagaimana disebutkan diatas, maka manusia dengan mudah dapat
menggunakan prinsip menghalalkan segala cara.
Stres dan frustasi
Kehidupan modern yang demikian kompetitif menyebabkan manusia
harus mengerahkan seluruh pikiran, tenaga dan kemampuannya. Mereka
terus bekerja dan bekerja tanpa mengenal batas dan kepuasan. Hasil yang
dicapai tidak pernah disyukurinya dan selalu merasa kurang. Mereka
tidak memiliki pegangan yang kokoh yang berasal dari Tuhan. Mereka
hanya berpegang kepada hal-hal yang bersifat material yang sama sekali
tidak dapat membimbing hidupnya. Akibatnya jika terkena problema
yang tidak dapat dipecahkan dirinya, segera saja ia stres dan frustasi yang
jika hal ini terus menerus berlanjut akan menjadikan gila atau hilang
ingatan.
Kehilangan harga diri dan masa depannya
Terdapat sejumlah orang yang terjerumusatau salah memilih jalan
kehidupan. Masa mudanya dihabiskan untuk memperturutkan hawa nafsu
dan segala daya dan cara telah ditempuhnya. Namun, ada suatu saat
dimana ia sudah tua renta, fisiknya sudah tidak berdaya, tenaganya sudah
tidak mendukung, dan berbagai kegiatan sudah tidak dapat ia lakukan.
Fasilitas dan kemewahan hidup sudah tidak berguna lagi, karena fisik dan
mentalnya sudah tidak memerlukan lagi. Manusia yang demikian ini
merasa kehilangan harga diri dan masa depannya, kemana ia harus
berjalan, ia tidak tahu. Mereka perlu bantuan dari kekuatan yang berada
diluar dirinya, yaitu bantuan dari Tuhan.

Problematika sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa akarnya
berasal dari cara hidup masyarakat yang mengesampingkan nilai-nilai agama.
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Dalam agama, sebagaimana dikatakan oleh Friederich von Hugel dalam
Zaprulkhan, mempunyai tiga elemen pokok yang saling terkait, yaitu: 36

1. Elemen institusional, yakni salah satu elemen yang menjaga agar agama
tetap eksis. Dalam elemen inilah agama hadir dalam bentuk institusiinstitusi formal yang dikepalai oleh para pendeta atau ulama, seperangkat
peraturan atau dogma dan sangsi-sangsi religius yang telah terinstitusikan
dari waktu ke waktu.
2. Elemen intelektual, yakni dalam beragama ada wilayah-wilayah tertentu
yang mengharuskan menggunakan akal pikiran untuk menalar. Ilmu fikih
dalam Islam misalnya, menghimpun informasi tentang fatwa ulama
berkenaan dengan ritus-ritus keagamaan.
3. Elemen mistik, yaitu pengalaman keberagamaan yang bersifat spiritualtransendental yang dialami oleh penganut agama. Pengalaman ini bersifat
transendental yang melampaui akal rasional. Elemen mistik lebih
berhubungan dengan hati, keyakinan, atau keimanan seseorang dalam
beragama. Pada dimensi ini, keberagamaan bukan hanya dengan tataran
pemahaman, melainkan juga pengalaman ketuhanan, tidak hanya berupa
pengetahuan tapi juga penghayatan yang utuh yang timbul dari kesadaran
hati yang tulus dalam mengabdi kepada Sang Pencipta Yang Esa.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa ruh dari nilai-nilai agama berada
dalam dimensi mistiknya. Apabila elemen mistik diabaikan maka nilai-nilai luhur
yang ada dalam agama pun hanya menjadi pengetahuan belaka. Akibatnya,
meskipun nilai-nilai tersebut diaplikasikan maka orientasinya pun tetap terkekang
oleh cara pandang masyarakat modern yang sangat kaku terhadap hal-hal yang
diluar nalar. Maka tak heran bila sekarang ini masih banyak didapati orang-orang
beragama yang melakukan penyimpangan dan sangat terbiasa mencampuradukkan antara kebaikan dan kebatilan. Dalam situasi seperti ini, nafsu akan tetap
tumbuh subur dan membimbing manusia melakukan potensi amoralnya. Hal
36

Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 288
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tersebut mengakibatkan rusaknya akhlak, sehingga teknologi yang hadir pun akan
disalahgunakan karena teknologi tidak pernah memihak antara kebenaran dan
kebatilan.
Dengan menjawab tantangan di era globalisasi, karya-karya Syekh Ja’far alBarzanji diantaranya tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang sebagian besar
muncul di masyarakat Indonesia serta kerap digunakan dalam berbagai kegiatan
keagamaan maupun di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan lain
sebagainya. Lembaga pendidikan merupakan bagian kecil dari masyarakat dan
cerminan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu proses transformasi nilai-nilai
religius yang mengajarkan anak agar dapat menjalankan kewajiban sesuai
tuntunan agama dan meninggalkan kemaksiatan yang dapat merusak ketakwaan di
dalam kehidupan mereka, yang terdapat dalam nilai pendidikan akhlak ini
seharusnya dimulai dari bangku pendidikan, dari TK sampai pada perguruan tinggi
dan lembaga pendidikan lainnya.37
Tantangan yang terus bertubi-tubi terhadap Islam secara umum dan lebih
khusus terhadap pendidikan akhlak dan menyikapi perkembangan zaman dengan
permasalahannya yang semakin kompleks dan kemajuan Iptek di sisi lain. Upaya
pemahaman ajaran Islam yang lebih inklusif, toleran dengan mempertimbangkan
umat, perkembangan zaman, budaya setempat. Kemudian kualitas SDM (Sumber

37

A.R. Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa,
2000), hlm. 66
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Daya Manusia) yang dihasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat.
Dengan demikian nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada dalam kitab alBarzanji ini masih relevan dengan pendidikan akhlak di era globalisasi sekarang
ini, jika dilihat dari beberapa permasalahan berikut ini:
1. Dalam nilai pendidikan akhlak kepada Allah SWT, manusia hendaknya selalu
bersyukur atas apa yang diberikan karena Allah SWT maha mengetahui apa
yang terbaik bagi makhluknya. Sebagaimana seorang Ibu yang tidak rela
anaknya

terluka

sehingga

selalu

mencegahnya

dari

mainan

yang

membahayakan seperti benda tajam. Maka kasih sayang Allah SWT lebih besar
dari pada kasih sayang Ibu kepada anaknya. Boleh jadi seseorang fakir di dunia,
karena

apabila

Allah

SWT

memberikan

kekayaan,

mungkin

dapat

menyebabkan orang tersebut kikir dan kufur nikmat, sehingga Allah SWT
menjadikan mereka fakir supaya mereka dapat selalu ingat dan dekat kepadaNya dan terhindar dari sifat kikir serta kufur nikmat. Sehingga nilai pendidikan
akhlak dalam kitab al-Barzanji ini masih sangat relevan untuk membentuk
peserta didik agar dapat bersyukur atas apa yang telah mereka dapatkan
sehingga tidak tersesat pada hal yang akhirnya menjerumuskan mereka ke
dalam ketamakan dan kerakusan di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain
itu, dalam melaksanakan suatu pekerjaan pun tidak luput untuk mengharapkan
ridho Allah SWT agar suatu pekerjaan tersebut dapat menjadi nilai ibadah di
sisi-Nya dan mendapatkan limpahan berkah dari Allah SWT.
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2. Dalam nilai pendidikan akhlak terhadap keluarga, dibutuhkan kerja sama dan
tidak saling mengandalkan satu sama lain. Menciptakan keluarga yang rukun
dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah
merupakan salah satu predikat yang harus ditumbuhkembangkan karena dengan
keluarga sakinah pergeseran nilai-nilai kehidupan, perkawinan dan keluarga
akan dapat dikurangi, termasuk perubahan pola struktur keluarga dan perluasan
peran wanita dari peran domestik ke peran publik akan dapat disikapi. Di sisi
lain, keluarga sakinah dapat meningkatkan kualitas dan mutu perkawinan
dengan mengangkat nilai-nilai positif dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya,
akhlak terhadap keluarga secara khusus yakni tugas orang tua dalam pemberian
nama yang baik untuk anaknya. Di era globalisasi sekarang ini, kebanyakan
masyarakat Indonesia khususnya umat Islam memberi nama anaknya dengan
gaya kebarat-baratan agar terlihat keren dan modern. Padahal Rasulullah SAW
telah menganjurkan untuk memberi nama anak dengan nama yang baik yang
mana di dalam nama tersebut mengandung suatu doa dan diharapkan dari nama
tersebut seorang anak mempunyai pengetahun dan akhlak yang baik. Hal ini
memang terlihat sepeleh namun memberi pengaruh yang cukup besar,
contohnya: hilangnya ciri khas dari nama yang berwarganegarakan Indonesia
dan beragamakan Islam. Sebenarnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan begitu
mendalam karena setiap orang tua memiliki hak atas pemberian nama anaknya
masing-masing, akan tetapi alangkah baiknya mengikuti apa yang telah
dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Melihat permasalahan dalam keluarga
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sekarang ini, nilai akhlak dalam kitab al-Barzanji ini masih sangat relevan
untuk mengembalikan nilai-nilai yang baik, akhlak yang baik sesuai tuntunan
Nabi Muhammad SAW yang mengajak pada kebaikan dan kebenaran.
3. Akhlak dalam pergaulan pun sangat perlu diperhatikan, mengingat di era
globalisasi sekarang ini, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang menimbulkan
dampak negatif, salah satunya dibidang ilmu teknologi yang semakin hari
semakin canggih, walaupun sebenarnya teknologi tersebut bersifat netral yakni
tidak memihak pada suatu kebaikan maupun keburukan, melainkan tergantung
pada pengunanya itu sendiri. Jika hal ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik
maka dapat dipastikan pelakunya akan terjerumus dalam pergaulan yang
menyimpang, salah satunya yaitu pergaulan bebas. Seringkali teknologi
disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan, mengakses situs porno dan
lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit yang melakukan tindak kejahatan dan
melakukan suatu perbuatan yang tercela seperti seks bebas, baik dikalangan
remaja maupun orang dewasa yang notabetnya beragama Islam. Jadi hal ini
sangat perlu diperhatikan, jangan sampai terjerumus dalam suatu perbuatan
yang dilarang oleh Allah SWT dan jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW.
Dalam hal ini, kitab al-Barzanji masih sangat relevan untuk memperbaiki
pergaulan yang menyimpang jauh dari nilai-nilai kebaikan, karena di dalamnya
terdapat suri tauladan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
4. Nilai pendidikan akhlak untuk selalu bermusyawarah pun sangat dibutuhkan
dalam mencari pasangan hidup, karena untuk kehidupan yang lebih luas
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diperlukan pemikiran yang panjang dan matang, oleh karena itu musyawarah
adalah solusi yang terbaik untuk menemukan keputusan yang baik. Dalam
kenyataanya sekarang ini, terkadang manusia sering lebih memilih ego dari
pada bermusyawarah, hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya perkawinan
tanpa ada restu dari orang tua. Dalam hal ini, kitab al-Barzanji masih sangat
relevan untuk diterapkan terkait dalam hal mencari pasangan hidup.
Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau dilamar
oleh Khadijah.
5. Akhlak kepada diri sediri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ialah
mengendalikan hawa nafsu dalam hal amarah. Setiap orang pernah mengalami
yang namanya marah, yang disebabkan oleh sesuatu hal yang kurang berkenaan
dengan hatinya. Itulah sifat yang ada pada diri manusia. Apabila sifat marah
tidak dikontrol atau dikendalikan maka pasti akan membahayakan bagi
pelakunya dan juga membahayakan bagi orang lain. Maka dari itu wajib bagi
setiap muslim menempatkan nafsu amarahnya terhadap apa yang dibolehkan
oeh Allah SWT, tidak melampaui batas terhadap apa yang dilarang sehingga
nafsu amarahnya tidak mengarah kepada jalan yang tidak di sukai oleh Allah
SAW seperti tindak kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dalam hal
ini, kitab al-Barzanji telah memberikan referensi mengenai perkara tersebut
seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi
para raja dan beliau marah karena Allah maupun ridho karena-Nya. Kitab alBarzanji pun masih sangat relevan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi

94

pendidikan akhlak di era globalisasi sekarang ini, terkait menjaga diri dari hawa
nafsu berupa sifat amarah.
Kitab al-Barzanji karya Syekh Ja’far al-Barzanji yang disusun dengan indah
dan sederhana, mudah hafal dan dipahami oleh berbagai tingkatan usia. Sehingga
nilai-nilai yang ada dalam kitab al-Barzanji karya Syekh Ja’far al-Barzanji ini
dapat menjadi rujukan pembelajaran untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah
SAW dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari, sehingga dapat menghindari
sifat-sifat yang kurang baik dan membahayakan keimanan dan kebagiaan hidup
manusia. Maka kitab al-Barzanji masih pantas untuk dijadikan tauladan umat
Islam yang mengerti akan pentingnya pendidikan akhlak bagi kehidupan di dunia
dan akhirat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah peneliti menguraikan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam
kitab al-Barzannji maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Pengarang kitab al-Barzanji adalah Syekh Ja’far bin Hasan bin Abdul Karim
bin Muhammad bin Rasul al-Barzanji. Beliau adalah seorang ulama besar dan
terkemuka yang terkenal dengan ilmu serta amalnya, keutamaan dengan
keshalihannya. Syekh Ja’far bin Hasan al-Barzanji adalah keturunan Nabi SAW
dari keluarga Sadah al-Barzanji yang termasyhur, berasal dari Barzanj di Irak.
Beliau dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 H (1711
M) di Madinah al-Munawwaroh dan wafat pada hari Selasa selepas Asar, 4
Sya’ban tahun 1177 (1766 M) di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul
Baqi’.
2. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab al-Barzanji antara
lain: Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Allah SWT, Nilai Pendidikan Akhlak
Kepada Sesama Manusia, Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Diri Sendiri. Nilai
pendidikan dalam kitab al-Barzanji tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari agar memiliki akhlak mulia, budi pekerti luhur dan
bertabiat terpuji dengan meneladani Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah
dicontohkan oleh beliau semasa hidupnya.
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3. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab al-Barzanji tersebut
masih sangat relevan dengan konteks pendidikan akhlak di era globalisasi
sekarang ini. Nilai-nilai luhur seperti: Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Allah
SWT, Nilai Pendidikan Ahklak Kepada Sesama Manusia, Nilai Pendidikan
Akhlak Kepada Diri Sendiri. Masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan
pendidikan akhlak pada era globalisasi sekarang ini.

B. Saran
Agar pendidikan akhlak dapat mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan
maka perlu:
1. Pendidikan akhlak hendaknya ditanamkan sejak dini agar peserta didik tumbuh
menjadi orang yang berakhlak mulia.
2. Seorang pendidik hendaknya selalu memberikan dan mengutamakan hal terbaik
dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik serta memiliki kemampuan
meneladankan nilai-nilai positif kepada peserta didik.
3. Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya peserta didik selain memiliki
intelektual yang tinggi juga harus berkepribadian dan berakhlak mulia.
4. Dan bagi para peneliti selajutnya diharapkan dapat membahas secara lebih rinci
dan khusus, karena banyak sekali nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung
dalam kitab al-Barzanji yang mungkin tidak termasuk dalam bahasan penelitian
ini.
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