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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Manusia lahir ke dunia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak 

mengetahui apa-apa dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Namun 

demikian, Allah SWT telah melengkapi dirinya dengan pendengaran, 

penglihatan, akal dan hati yang merupakan bekal dan potensi sekaligus 

sarana untuk membina dan mengembangkan kepribadiannya Oleh 

karena itu setiap manusia bisa mendapatkan kesempatan untuk 

mendapatkan ilmu dari lembaga pendidikan manapun tergantung dari 

keinginan manusia tersebut. 

Adapun pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan 

dengan sengaja dan terencana yang dilaksanakan oleh orang dewasa 

yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada anak didik, oleh karena 

itu untuk terciptanya manusia yang memiliki karakter atau insan kamil 

yang sesuai dengan norma agama penting mengutamakan adanya 

peranan ilmu akhlaq dalam setiap kegiatan belajar mengajar baik yang 

sifatnya formal ataupun non formal. Karakter bangsa yang kuat 

merupakan produk dari pendidikan yang bagus dan mengembangkan 

pendidikan karakter. Ketika mayoritas karakter masyarakat kuat, 

positif, tangguh, peradaban yang tinggi dapat dibangun dengan baik 

dan sukses. Sebaliknya, jika mayoritas karakter masyarakat negatif, 

maka besar kemungkinan karakter masyarakat bisa negatif & lemah, 

sebab peradaban tersebut dibangun dalam fondasi pengetahuan yang 

lemah. 

Dalam aspek kehidupan budi pekerti yang baik disebabkan 

ketika seseorang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui 



pentingnya peran ilmu akhlaq ini dalam kehidupan diantaranya, mudah 

terpengaruh oleh pergaulan bebas yang semakin hari mencotohkan 

nilai yang negative kepada generasi berikutnya maka sangat 

dimungkinkan jika seseorang tidak mendapatkan kesempatan untuk 

bisa lebih sadar betapa pentingnya peran ilmu akhlaq dalam 

kehidupan. 

Beberapa hal yang mempengaruhi seseorang tidak sadar 

terhadap peran ilmu akhlaq dalam aspek kehidupan adalah kurangnya 

perhatian orang tua kepada anak-anaknya, karena seorang anak akan 

mendapatkan berbagai pengetahuan berawal dari perhatian kedua 

orang tuanya jika anak itu kurang mendapatkan perhatian yang 

semestinya maka akan menimbulkan masalah-masalah diantaranya 

kurangnya minat belajar, melawan kepada kedua orang tua, selalu asik 

dengan bermain dengan ini kedepannya akan berkurang generasi 

cendikiawan yang hebat pada bangsa ini. 

Sebelumnya bangsa ini dikenal mempunyai karakter yang khas 

dengan daerahnya masing-masing tetapi dengan factor-faktor adanya 

pengaruh asing yang masuk ke dalam bangsa ini semua menjadi jauh 

dari adat nenek moyang kita sejak dahulu kala, jauh dari norma-norma 

agama. Ditambah lagi dengan maraknya dunia teknologi yang semakin 

canggih sehingga informasi apapun bisa kita akses dalam genggaman 

yaitu smartphone dengan hal ini banyak masyarakat yang terluput akan 

waktu dalam menggunakan smartphone tersebut, sehingga kualitas 

belajar, akhlaq, dan mental mereka menjadi terjajah oleh alat 

komunikasi tersebut. 

Dengan adanya alat komunikasi tersebut banyak terjadinya 

kriminalitas yang semakin merajalela dengan adanya oknum yang 

tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu negara Indonesia khususnya 



sedang dalam keadaan darurat dan menuju ambang kehancuran, 

kehadiran negara terlihat lebih kuat cenderung menangani melalui 

sistem pertahanan dan keamanan serta hukum. Namun, masih ada saja 

pengkhianat dan pengecut bangsa hal ini tidak berarti negara 

mengesampingkan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan tetapi 

masalah-masalah diatas menunjukan bajwa metode yang diterapkan 

tidak memiliki kekuatan batin yang menjadi bahan komitmen bagi 

seseorang yang akan bertumbuh menjadi generasi muda harapan 

bangsa. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa peranan 

ilmu akhlaq sangat berpengarh disegala aspek kehidupan guna 

mencetak generasi bangsa yang mempertahankan ciri khas yang ada 

pada negara Indonesia ini baik dari seluruh ciri khas daerahnya 

masing-masing maka penting mengetahui nilai-nilai ilmu akhlaq itu 

sendiri. 

Adapun untuk mencetak generasi selajutnya penting 

khususnya bagi lembaga pendidikan harus mengutamakan pendidikan 

karakter terutama bagi seluruh pelajar di bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu dengan adanya latar belakang penulis berkeinginan untuk 

menyusun proposal skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Kitab Akhlaq Lil Banin Juz 1 Karya Syekh Umar 

Bin Ahmad Baraja” 
 

 

 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas untuk mengetahui tujuan 

yang hendak dicapai maka diperlukan pencatatan masalah yang ada 

diantaranya :  

1. Nilai-nilai Pendidikan karakter yang masih perlu ditingkatkan 

2. Kitab akhlaq lil banin jilid 1 belum memasyarakat 

3. Mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas 

4. Kurangnya perhatian orang tua 

5. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang kurang baik 

6. Minimnya minat belajar 

7. Melawan kepada kedua orang tua 

8. Terjadinya tindakan kriminalitas 

C. Pembatasan Masalah 

Penulisa memiliki keterbatasan maka yang menjadi sasaran adalah ; 

1. Nilai-nilai Pendidikan karakter yang masih perlu ditingkatkan 

2. Kitab akhlaq lil banin jilid 1 yang belum memasyarakat 

D. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis menganggap perlu adanya Perumusan 

masalah diantaranya : 

1. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi nilai-nilai 

pendidikan karakter yang masih perlu ditingkatkan ? 

2. Faktor faktor apa saja yang dapat mendukung isi kandungan 

kitab akhlaq lil banin jilid 1 agar dapat bermasyarakat ? 

3. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Al-

Akhlāq Li Al-Banīn Jilid I dapat bermasyarakat ? 

 



F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rmanfaat bagi semua 
pihak diantaranya: 

1. Sebagai bahan perhatian orang tua dan guru atau pendidik 

muslim tentang pentingnya pendidikan karakter dalam proses 

membentuk karakter anak sejak dini. 

2. Sebagai bahan informasi kaitannya dengan nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn Jilid I 

sehingga dapat dijadikan referensi bagi orang tua maupun guru 

dalam mendidik akhlak anak, serta bagi peserta didik sendiri. 

3. Dari segi kepustakaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu 

karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka Islam yang 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis 

khususnya. 
4. Dan juga penelitian ini menjadi suatu kebanggaan bagi diri saya 

sendiri dan bisa menambah wawasan terutama dalam ilmu 

akhlaq. 

  



BAB II 

ACUAN TEORITIS 

A. Pengertian Karakter 

1. Menurut Al Qur’an 

Di antara ayat al-Qur’an yang menjadi dasar pendidikan karakter 

adalah, seperti ayat di bawah ini: 

ُبَينَّ اَِقِم الصَّٰلوَة َوْأُمْر اِبْلَمْعُرْوِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِربْ َعٰلى َمآ َاَصاَبَكۗ ِانَّ ٰذِلَك ِمْن َعْزِم اْالُُمْورِ   َوَال ُتَصعِّْر  يـٰ

َ َال حيُِبُّ ُكلَّ  ُخمَْتاٍل َفُخْورٍۚ   َخدََّك لِلنَّاِس َوَال َمتِْش ِىف اْالَْرِض َمَرًحۗا ِانَّ اهللّٰ

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 
mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan 
(oleh Allah). dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri (Q.S. Luqman ayat 17-18). 

 
 

 
2. Menurut Hadist 

  الَ قَ  تٍ بِ اثَ  نِ بْ  دِ يْ زَ  نْ عَ  انَ سَّ حَ  نِ بْ   مِ اسِ القَ  نِ عَ  ْنيِ كَ الرُّ  نِ عَ  كٌ يْ رِ ا شَ نَ ثـَّ دَ حَ  رٍ امِ عَ  نُ بْ   دُ وَ سْ االَ  انَ ثـَّ دَ حَ 
قَ الَ  رَ سُ وْ لُ  هللا  ملسو هيلع هللا ىلص اِ ِىنّ  اتَ رِ كٌ  فِ يْ كُ مْ   خَ لِ فَ تَ ْنيِ   كِ تَ ابُ  هللاِ  حَ بْ لٌ  ممَْ دُ وْ دٌ  مَ ا بَ ْنيَ  السَّ مَ اءِ   وَ االَ رْ ضِ  اَ وْ   مَ ا بَ ْنيَ    

  السَّ مَ اءَ  اِ َىل  االَ رْ ضِ  وَ عِ رتَْ تِ ى اَ هْ لُ  بَـ يْ ِيت  وَ اِ �َُ مَ ا لَ نْ  يَـ تَـ فَ رَّ قاَ  حَ ىتَّ  يَ رِ دَ ا عَ لَ ى احلَ وْ ضَ 
 

Telah menceritakan kepada kami [Al Aswad bin Amir] telah 
menceritakan kepada kami [Syariik] dari [Rukain] dari [Al Qasim bin 
Hassan] dari [Zaid bin Tsabit] berkata, "Rasulullah Shallalahu 'Alaihi 
Wasallam bersabda: "Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka; 
Kitabullah, tali yang terjulur antara langi dan bumi atau dari langit 
ke bumi, dan ahli baitku. Keduanya tidak akan terpisah hingga 
keduanya menemuiku di telaga.(HR Ahmad No.20596) 

 
 
 
 



3. Menurut Para Ahli 

Menurut W.B. Saunders, (1977: 126) menjelaskan bahwa karakter 
adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, 
sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. 

Menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah 
pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan 
akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta 
didik yang baik. 

Menurut Thomas Lickona, pengertian pendidikan karakter adalah 
suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia 
dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang 
inti. 

Menurut W.B. Saunders, (1977: 126) menjelaskan bahwa karakter 
adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, 
sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. 

 
Dari pengertian-pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

karakter adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat 

melahirkan perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara mudah dan spontan 

sehingga menjadi prilaku kebiasaan, dalam Islam nilai-nilai baik dan 

buruknya akhlak telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis. Oleh karena 

itu Islam tidak merekomendasi kebebasan manusia untuk menentukan 

norma- norma secara otonom. Islam menegaskan bahwa hati nurani 

senantiasa mengajak manusia mengikuti yang baik dan menjauhkan yang 

buruk. 

 

 

 

 



B. Pengertian pendidikan karakter  

1. Menurut al qur’an 

َ َكِثْريًاۗ  َ َواْليَـْوَم اْالِٰخَر َوذَ َكَر اهللّٰ  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيفْ َرُسْوِل اهللِّٰ اُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن يـَْرُجوا اهللّٰ

Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik” 
(Qs. Al Ahzab ayat 21). 

2. Menurut hadist 

“Anas berkata bahwa Rasulullah bersabda: Anak itu pada hari 
ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama 
dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 
tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan 
tempat tidurnya dan jika telah berumur 13 tahun dipukul agar mau 
shalat. Jika ia telah berumur 16 tahun boleh dikawinkan, setelah itu 
ayahnya berjabat tangan dengannya dan mengatakan, saya telah 
mendidik, mengajar, dan mengawinkan kamu, saya mohon 
perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah di dunia dan siksaan di 
akhirat.”(H.R. Ibnu Hibban). 

3. Menurut Para Ahli 

Menurut Kaimuddin (2014) pendidikan karakter merupakan usaha 
sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran 
untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki 
watak berkepribadian baik, bermoral-berakhlak, dan berefek positif 
konstruktif pada alam dan masyarakat. 

Menurut Suyanto (2009) Mengemukakan pendidikan karakter 
sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 
individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 
masyarakat, bangsa, maupun  negara. 

Dengan demikian, dapat diambil pengertian bahwa pendidikan 
karakter adalah usaha sadar manusia untuk mendewasakan diri melalui 
proses pengubahan dasar-dasar tingkah laku dan keutamaan perangai, 
tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan anak sejak masa kecil 
hingga mukallaf sehingga menjadi manusia yang mulia. 
 

 



C. Pengertian Nilai & Macam Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Nilai 

Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: 

Harga (dalam arti taksiran harga), Harga uang (dibandingkan dengan 

uang yang lain), Angka kepandaian;biji;ponten, Banyak sedikitnya isi, 

kadar & mutu, Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan, Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan 

hakikatnya. 

Sedangkan menurut Sutarjo Adi Susilo nilai akan selalu 

berhubungan dengan kebaikan serta keluhuran budi dan akan menjadi 

sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi, serta dikejar oleh seseorang 

sehingga ia merasakan adanya suatu kepuasan dan ia merasa menjadi 

manusia yang sebenarnya. 

Menurut Penulis, Nilai berarti sifat-sifat yang berguna bagi 

manusia, point-point, harga atau ukuran akan suatu hal. Seperti yang 

akan penulis bahas yaitu nilai- nilai karakter dalam kitab al-akhlaq lil 

banin; berarti point-point atau ukuran sebuah karakter yang ada dalam 

kitab al-akhlaq lil banin jilid 1 tersebut. 

2. Nilai-Nilai pendidikan Karakter 

katakter adalah suatu hal yang unik hanya ada pada individual ataupun 

pada suatu kelompok, bangsa. Karakter itu adalah landasan dari kesadaran 

budaya, kecerdasan budaya dan merupakan perekat budaya. Sedangkan core 

values digali dan dikembangkan dari budaya masyarakat itu sendiri. Upaya 

melakukan pendidikan karakter dalam pembangunan masyarakat masa depan 

yang memiliki daya saing dan mandiri, perlu mensinegrikan banyak hal. 

Terdapat perangkat pendidikan karakter yaitu Nilai-nilai pembentuk karakter 

yang bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 



nasional, yaitu: 

a) Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

b) Jujur: Perilaku yang dilaksanakan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c) Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

d) Disiplin: Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja Keras: Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f) Kreatif: Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

g) Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h) Demokratis: Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i) Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih men-dalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

j) Semangat Kebangsaan: Cara berfikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan kepenti-ngan bangsa dan 

negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 



k) Cinta Tanah Air: Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

l) Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuai yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan 

orang lain. 

m) Bersahabat/Komunikatif: Tindakan yang memperhatikan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n) Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

o) Gemar Membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

p) Peduli Lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi. 

q) Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r) Tanggung Jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

social, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

 



Indikator nilai-nilai karakter : 

a) Religius: Beraqidah lulus; beribadah yang benar; mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kekuasaan tuhan yang maha kuasa. 

b) Jujur: Tidak pernah berbohong dalam berbicara; tidak curang; 

mengakui kesalahan. 

c) Toleransi: Pelayanan yang sama terhadap peserta didik tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, status social dan 

status ekonomi; memberikan pelayanan terhadap anak 

berkebutuhan khusus; bekerja kelompok dengan teman-teman 

yang berbeda jenis kelamin, agama, suku, dan tingkat 

kemampuan; tidak memaksakan pendapat atau kehendak 

kepada orang lain. 

d) Disiplin: Hadir tepat waktu; mengikuti seluruh kegiatan 

pembelajaran; mengikuti prosedur kegiatan pembelajaram; 

menyelesaikan tugas tepat waktu. 

e) Kerja Keras: berupaya dengan gigih untuk mencapai semangat 

kompetensi yang sehat; substansi pembelajaran menantang 

peserta didik untuk berfikir keras; menyelesaikan semua tugas 

yang diberikan oleh guru; berupaya mencari jalan keluar 

terhadap permasalahan yang dihadapi. 

f) Kreatif: menciptakan situasi belajar yang mendorong 

munculnya kreatifitas peserta didik; memberi tugas yang 

menantang munculnya kreatifitas peserta didik(tugas, projek, 

karya ilmiah, dsb); menghasilkan karya baru, baik otentik 

maupun modifikasi. 

 



g) Mandiri: tidak selalu bergantung pada orang lain; dalam 

ulangan tidak mengharapkan bantuan kepada orang lain; 

memotivasi diri untuk menumbuhkan rasa percaya diri. 

h) Demokratis: menghargai sesama teman yang mempunyai hak 

sama seperti kita; menghargai setiap pendapat. 

i) Rasa Ingin Tahu: memanfaatkan media pembelajaran (cetak 

dan elektronik) yang menumbuhkan keingintahuan; 

menumbuhkan keinginan untuk melakukan penelitian; 

berwawasan yang luas. 

j) Semangat Kebangsaan: bekerjasama dengan teman yang 

berbeda suku/etnis; mengaitkan materi pelajaran dengan 

peristiwa yang menumbuhkan rasa rasionalisme dan 

patriotisme. 

k) Cinta Tanah Air: menyanyikan lagu-lagu perjuangan; diskusi 

tentang kekayaan alam, budaya bangsa, peristiwa alam, 

perilaku menyimpang; menumbuhkan rasa mencintai produk 

dalam negeri dalam pembelajaran; menggunakan media dan 

alat-alat pembelajaran produk dalam negeri. 

l) Menghargai prestasi: Mengapresiasi teman yang berprestasi; 

memberi kesempatan untuk menampilkan ide, bakat, dan 

kreasi; terampil 

m) Bersahabat/Komunikatif: bisa berinteraksi dengan orang lain; 

berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah kelompok; 

menjawab pertanyaan dengan santun. 

 



Dari seluruh pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

pendidikan karakter sangat penting dalam kehidupan karena dengan melalui 

pendidikan karakter bisa mengembangkan kemampuan diri sehingga 

menjadi pribadi yang unggul baik dikalangan keluarga, lingkungan 

masyarakat dan negara. bahkan dalam kesempatan ini penulis berkeingian 

untuk mengangakat judul ” Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab 

Akhlaq Lil Banin Jilid 1 Karangan Syekh Umar Bin Ahmad Baraja” guna 

lebih memperdalam dan menganalisis nilai-nila kandungan dalam kitab 

akhlaq lil banin jilid 1 yang berkaitan dengan pendidikan karakter. 

  



BAB III 

A. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang 

masih perlu ditingkatkan 

2. Untuk mengetahui isi kandungan kitab akhlaq lilbanin jilid 1 yang 

belum bermasyarakat 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Berhubung penulis menggunakan metodologi penelitian kategori 

kepustakaan (library research), maka dari itu sumber-sumber data 

harus berupa buku, majalah, laporan penelitian juga sumber-sumber 

tertulis yang berhubungan penelitian ini oleh karena itu lebih terfokus 

kepada kepustakan dan tidak ada keterangan tempat penelitaian. 

Adapun untuk waktu penelitian yaitu dilakukan awal bulan 

februari sampai batas yang ditentukannya tanggal 28 Februari 2021. 

C. Latar Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis tidak mencantumkan latar atau tempat 

penelitian dikarenakan menggunakann kajian kepustakaan (library 

research). 

D. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang 

digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas 

data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali 

pemecahan terhadap permasalahan. Metode penelitian yang 

penulis gunakan adalah library research (kepustakaan) yaitu 

dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber 

tertulis. 



 

Metode kepustakaan ini digunakan untuk meneliti tentang 
nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn 
Jilid I dengan sumber tertulis lain seperti buku, majalah, jurnal, 
dan lain-lain. 

2. Sumber data. 

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber, 

diantaranya adalah sumber primer (sumber utama) dan sumber 

sekunder (pendukung). Adapun data primer dan sekunder yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat pengumpul 

data berupa metode dokumentasi dan kajian literatur. 

a. Sumber Data Primer . 

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang 

dikaitkan dengan obyek penelitian. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn Jilid 

I. 
b. Sumber Data Sekunder. 

Data Sekunder adalah sumber data yang mendukung dan 

melengkapi sumber-sumber data primer. Misalnya kitab- 

kitab, buku-buku dan lain sebagainya yang ada kaitannya 

dengan masalah yang penulis teliti sebagai data sekunder. 

E. Fokus Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berupa 

kajian kitab pendidikan akhlak yaitu Al-Akhlāq Li Al- Banīn  Jilid  I.  

Dari  pemikiran Syekh Umar Bin Ahmad Baraja  mengenai pola 

pembentukan pendidikan karakter yang tercantum dalam kitab Al-

Akhlāq Li Al-Banīn Jilid I,  penelitan ini akan fokus mengkaji pada 

nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada dalam kitab tersebut. 

 



F. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan, diantaranya : 

1. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan 
karakter? 

2. Faktor faktor apa saja yang dapat mendukung isi kandungan 
kitab akhlaq lil banin ? 

3. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Al-

Akhlāq Li Al-Banīn Jilid I? 

G. Prosedur Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai 

suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Maka untuk menggali data dalam 

penelitian ini menggunakan buku maupun kitab-kitab tentang akhlak, 

pendidikan akhlak, serta pendidikan karakter. 

H. Teknik Analisis Data. 

Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan menganalisis 

data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut 

dapat ditafsirkan. Dalam penelitian ini, setelah data-data sudah 

terkumpul, penulis menganalisis dengan metode: 

a. Content analysis (analisis isi), yaitu data-data yang 

dikumpulkan adalah data-data yang bersifat deskriptif tekstual, 

maka dalam mengolah data penulis menggunakan analisis 

menurut isinya. Analisis ini mengupas nilai-nilai pendidikan 

karakter dari isi kitab Al- Akhlāq Li Al-Banīn Jilid I . 

b. Metode deduktif atau metode deduksi, yaitu hal-hal yang 

bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus, atau 

suatu cara menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang 



lebih khusus. Setelah menganalisis antara nilai-nilai pendidikan 

karakter secara umum dan isi kitab, melalui metode analisis 

deduktif ini penulis dapat menyimpulkan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn Jilid I karangan 

Syekh Umar Bin Ahmad Baraja. 

I. Kesimpulan 

a) Untuk mengetahui nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang 

masih perlu ditingkatkan 

Penulis baru bisa mengambil kesimpulan sementara yaitu 

bahwa mengetahui nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu diperlukan 

analisis mendalam terutama yang berkaitan dengan judul yaitu tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab akhlaq lil banin dengan 

dibantu oleh keterangan-keterangan tertulis berupa majalah, buku, 

karya ilmiyah dan lain-lain. Adapun untuk mengetahui isi kandungan 

kitab akhlaq lilbanin jilid 1 guna menambah wawasan pengetahuan 

terutama dalam ilmu akhlaq/ karakter oleh karena itu dengan adanya 

keinginan memperdalam atau mengkaji kitab akhlaq lil banin jilid 1 

bahwa pada kesempatan pengajuan judul pada seminar proposal ini 

penulis akan menulis skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Kitab Akhlaq Lil Banin Jilid 1 Karangan Syekh 

Umar Bin Ahmad Baraja” . 

b) Saran 

1. Orang tua hendaknya memperhatikan pendidikan akhlak anak sejak 

dini, agar ketika tumbuh dewasa anak terbiasa menerapkan niliai-

nilai akhlak di manapun ia berada. 

2. Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, hendaknya 

memperhatikan pendidikan akhlak anak sama maksimalnya dengan 

pengajaran ilmu pengetahuan dalam Kegiatan Belajar Mengajar. 



3. Banyaknya buku-buku modern yang berbahasa Indonesia, bagi 

guru maupun murid, hendaknya tidak melupakan referensi-

referensi klasik seperti kitab-kitab karya ulama- ulama dahulu yang 

ditulis menggunakan Bahasa Arab, karena selain keaslian isi dari 

pemikiran penulis, anak didik dapat belajar berbahasa arab, baik 

cara membaca, menulis, maupun mengartikan. 
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