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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pokok ajaran Islam, kalau ditelusuri secara mendalam 

sesungguhnya untuk mewujudkan masyarakat yang beretika. Hal ini 

paling tidak diakui oleh dua tokoh intelektual muslim, yaitu Fazlur 

Rahman dan M. Syafi'i Ma'arif. Fazlur Rahman menyatakan bahwa tujuan 

sentral al-Qur'an adalah untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang 

mantap dan hidup di muka bumi, yang adil dan diasaskan pada etika.( 

Rahman,1998:56). Sedangkan Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwa Islam 

sangat menekankan perlunya keamanan ontologis bagi pembinaan sebuah 

masyarakat dan peradaban dimana prinsip moral transendental menjadi 

asasnya yang utamA.(Ma’arif, 1995:20). 

Melihat realitas kehidupan manusia saat ini, posisi etika sering 

terabaikan dan tersingkirkan. Mereka terlampau jauh terjerumus dalam 

dunia materialisme, sehingga mereka terlalu percaya pada kemampuan 

mereka sendiri dengan seperangkat logika rasionalistik positivistik yang 

menjadi pondasi bagi bangunan pemikiran dan aksinya. 

Sangat diakui bahwa manusia modern sukses secara materi dan 

kaya akan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi ternyata semua itu 
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tidak cukup memberikan bekal dalam keberlangsungan hidup. Mereka 

telah kehilangan aspek moral sebagai fungsi kontrol dan terpasung 

dalam the tyranny of purely material aims.( Nashir,1997) 

Kenyataan tersebut membuat banyak orang tersadar kembali 

untuk kemudian semuanya menengok ke arah pendidikan, terutama 

pendidikan agama yang diyakini sebagai instansi yang paling 

bertanggung jawab terhadap pembentukan moral bangsa, sehingga, 

setiap muncul persoalan dalam kehidupan manusia, maka yang pertama 

kali dipersalahkan adalah pendidikan. 

Pendidikan  merupakan sebuah kebutuhan  primer yang harus 

diperoleh setiap manusia, dalam menjalankan proses kehidupan di muka 

bumi. Sebab, dengan adanya pendidikan, manusia dapat memiliki 

kebahagiaan serta  derajat yang tinggi diantara makhluk-makhluk 

lainnya. Hal tersebut, sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, 

yang dikutip Abuddin Nata. Bahwa pendidikan merupakan sebuah 

proses yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk 

keselamatan dan kebahagiaan manusia, serta untuk memajukan hidup 

agar dapat mempertinggi derajat kemanusiaan.( Nata,2005:10) 

Lebih lanjut, pendidikan dalam konteks keindonesiaan, 

sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20/2003, bab I pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang dikutip Darmaningtyas, menyebutkan 

bahwa, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi diri, sehingga memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.( Darmaningtyas,2014:235) 

Namun demikian, apa yang menjadi tujuan pendidikan di atas, 

menurut hemat penulis, menjadi kurang relevan jika di korelasikan 

dengan realitas sosial budaya masyarakat kekinian, yang berada di 

tengah-tengah arus modernisasi dan globalisasi. Dalam kaitan itu, 

teknologi informasi dan komunikasi  dewasa ini memberikan pengaruh 

yang cukup besar bagi kehidupan manusia, sehingga berdampak pada 

orientasi sebagian besar masyarakat termasuk para akademisi dan 

praktisi pendidikan, lebih kepada persoalan bagaimana hidup modern 

ketimbang persoalan mengapa hidup modern.( Knight,2007) 

Berdasarkan  hal tersebut dapat dipahami bahwa arus deras modernisasi 

akan sangat berbahaya jika tidak ada filterisasi dalam diri, yang berupa 

keteguhan iman serta akhlak yang baik. 

Dengan demikian, menurut hemat penulis persoalan di atas 

merupakan sumber masalah yang menyebabkan semakin merajalelanya 

berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan sosial 

masyarakat yang begitu mengkhawatirkan dan sangat merugikan banyak 

orang. Seperti korupsi, pemerkosaan, tawuran antar pelajar, narkoba, 
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pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Bahkan yang sangat menyedihkan, 

ketika ada oknum guru/dosen yang dalam berbagai pemberitaan media 

cetak maupun elektronik ikut meramaikan juga perilaku-perilaku 

menyimpang tersebut. Sehingga, bangsa ini semakin mengalami 

degradasi moral hingga krisis akhlak. 

Sehubungan dengan itu, perilaku yang mencerminkan adanya 

kemerosotan akhlak dalam diri setiap individu, baik yang dilakukan 

secara pribadi maupun kolektif, sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat diasumsikan sebagai sebuah potret kegagalan 

sistem pendidikan nasional dalam melahirkan manusia-manusia 

berpendidikan yang cerdas, serta berakhlak mulia. Masalah tersebut 

terjadi, karena sistem pendidikan dewasa ini lebih menitik  beratkan pada 

aspek kognitif  dari pada aspek-aspek lainnya seperti afektif dan 

psikomotorik. Dalam kaitan itu, menurut Hamka, yang dikutip Samsul 

Nizar, bahwa untuk membentuk kepribadian paripurna, eksistensi 

pendidikan agama harus diajarkan. Namun demikian, proses pendidikan 

tersebut tidak hanya dilakukan sebatas transfer of knowledge, akan tetapi 

jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu yang diperoleh itu mampu 

membuahkan suatu sikap yang baik(Nizar,2008:113) . Lebih lanjut, 

dijelaskan bahwa secara epistemologi, pada dasarnya ilmu pengetahuan 

memiliki nilai murni yang bermuara kepada ajaran Islam yang hanif. 
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Namun, nilai tersebut bisa berubah menjadi negatif, apabila proses dan 

misi pendidikan disalahgunakan oleh manusia. 

Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa “Pendidikan Islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum ajaran Islam 

menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”, 

yaitu kepribadian muslim.(Roqib,2009:20). kepribadian yang senantiasa 

beribadah kepada Allah SWT., dengan taat dalam menjalankan segala 

perintah Allah SWT., dan menjauhi larangan-Nya. Secara filosofis 

pendidikan Islam sebagai upaya untuk memanusiakan manusia dengan 

cara-cara yang manusiawi untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang 

luhur, menjadi khalifah di muka bumi. 

Pendidikan  akhlak adalah  jiwa dari pendidikan Islam, dan Islam 

telah menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah 

jiwa pendidikan Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah 

tujuan sebenarnya dari pendidikan. Dari pernyataan terebut imam Al-

Ghazali menghendaki keluhuran rohani, keutamaan jiwa, kemulian 

akhlak dan keperibadian yang kuat, merupakan tujuan utama dari 

pendidikan bagi kalangan manusia muslim, karena akhlak adalah aspek 

fundamental dalam kehidupan seseorang, masyarakat maupun suatu 

Negara.( Zainudin,1991:44) 

Termasuk sistem yang paling penting, paling agung dan paling 

tampak dari cara mendidik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 
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beramal dan berakhlak  dengan akhlak yang agung. Beliau Shalallallahu 

alaihi wa sallam jika memerintahkan suatu hal beliaulah yang pertama 

kali melakukan kemudian manusia mencontoh dan mengamalkan 

sebagaimana melihatnya. Akhlak beliau Shalallallahu alaihi wa sallam 

adalah Al-Qur’an dan Allah subhanahu wa ta’ala menjadikanya sebagai 

panutan yang baik bagi hambanya, Allahu ta’ala berfirman dalam QS. Al-

Ahzab ayat 21: 

 َ َر ٱَّللَّ َر َورَكَََ ِرََِ ۡٓ ۡوَ  ٱ َ َوٱۡليَََ ِ أُۡسَوةٌ َحَسنَٞة ل َِمن َكاَن يَۡرُجواْ ٱَّللَّ ا لَّقَۡد َكاَن لَُكۡم ِفي َرُسوِل ٱَّللَّ  َكثِيََر 

٢١  

 

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.” (QS. Al- 

Ahzab ayat 21). 

 

Maka beliau Shalallallahu‘alaihi wa sallam adalah suri teladan 

bagi umatnya dalam akhlak, perbuatan dan keadaanya. Dan tidak 

diragukan lagi bahwa mendidik dengan perbuatan dan amal lebih 

mengenai didalam jiwa, lebih mudah dipahami dan dihafal, serta lebih 

memotivasi orang lain untuk mengikuti dan mencontohnya daripada 

mendidik dengan ucapan dan penjelasan. Mengajar dengan perbuatan dan 

amalan merupakan fitrah dalam metode mengajar sehingga itulah sistem 

dan metode yang paling tampak dan paling agung yang dilakukan 

Rasulullah Shalallallahu‘alaihi wa sallam. 
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Dengan demikian, menurut hemat penulis harus ada sebuah 

rumusan yang lebih mengakar dalam ruh pendidikan. Selain itu, harus ada 

inovasi serta solusi yang diberikan, agar dunia pendidikan khususnya di 

Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih berkualitas, serta dapat 

menciptakan ketentraman dan kedamaian pada bangsa dan negara. 

Sehingga, fungsi dari lembaga pendidikan tetap berada pada jalur yang 

benar, yaitu sebagai pencetak manusia yang berakhlak mulia, yang  

menyadari serta melaksakhlakan  tugas-tugas kekhalifahannya serta selalu 

memperkaya diri dengan khazanah ilmu pengetahuan yang dapat 

mengantarkan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.(Usa,1991:98) 

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap  

urusan manusia, salah satunya yaitu tata cara dalam menjalani 

kehidupan ini dimanapun akhlak berada. Banyak tokoh Islam yang 

memiliki kepedulian dan menyumbangkan pemikirannya tentang 

pendidikan akhlak, di antaranya adalah Imam al-Ghazali, Ibnu 

Miskawaih, Abdullah Nasih Ulwan, KH. Hasyim Asy’ari. Namun pada 

kesempatan ini, peneliti membatasi hanya akan mengkaji konsep 

pendidikan KH. Misbah Musthofa (1916-1994) seorang  ulama pengasuh 

pondok pesantren Al-Balagh, Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Semasa 

hidupnya, ia dikenal sebagai Kyai yang sangat produktif menulis. Kurang 

lebih 200 judul kitab telah diterjemahkannya baik ke dalam bahasa 

Indonesia maupun dalam bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon. Salah 
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satu diantara karyanya adalah Kitab al-Fushul al-Arbainiyyah, kitab 

bidang Tasawwuf atau akhlak yang berisikan empat puluh pasal 

mengupas tentang akhlak. 

Berangkat dari latar pemikiran yang telah penulis uraikan di atas, 

maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan mengkonstruk 

pemikiran KH. Misbah Musthofa dengan fokus kajian pada konsep 

pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam kitab al-Fushul al-

Arba’iniyyah karya KH. Misbah Musthofa. Adapun faktor yang melatar 

belakangi penulis memilih kitab karya KH. Misbah Musthofa tersebut, 

adalah : Pertama, menurut hemat penulis, KH. Misbah Musthofa 

merupakan orang asli Indonesia, sehingga pemikirannya yang tertuang 

dalam karya-karyanya tentu sangat interaktif dengan kondisi sosial di 

bumi Indonesia, yang hal tersebut akan dapat sangat membantu penulis 

dalam upaya memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan di 

Indonesia khususnya pendidikan Islam, serta akan dapat mampu 

menjawab berbagai problem yang ada dalam dunia pendidikan dewasa 

ini. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis akan 

melakukan penelitian tentang “ Analisis Pemikiran KH. Misbach 

Musthafa tentang Pendidikan Agama Islam dalam kitab Al-Fushul 

Al-Arba’iniyyah”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Sehubungan dengan judul dan latar belakang diatas, maka ada 

beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis kemukakan diantaranya 

: 

1. Bagaimanakah latar belakang, Pendidikan dan Pemikiran KH. Misbach 

Musthafa? 

2. Bagaimanakah pemikiran KH. Misbach Musthafa tentang Pendidikan 

Agama Islam dalam kitab Al-Fushul Al-Arba’iniyyah ? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan :  

1. Mengetahui latar belakang, Pendidikan dan Pemikiran KH. 

Misbach Musthafa      2.   Menganalisis pemikiran KH. Misbach 

Musthafa tentang Pendidikan Agama Islam dalam kitab Al-Fushul Al-

Arba’iniyyah 
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1. Manfaat Penelitian 

  Melalui penelitian ini, peneliti berharap memperoleh manfaat 

baik bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil 

penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan manfaat praktis bermanfaat 

bagi berbagai pihak yang memperlukannya untuk memperbaiki kinerja, 

terutama bagi sekolah, guru dan siswa serta seseorang untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat teoritis 

dan manfaat praktis akan di jelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran sekaligus pemahaman dan memperluas khazanah pengetahuan 

tentang Pendidikan Agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a) kebijakan yang berhubungan dengan  pelaksanaan peraktik Bagi guru 

hasil penelitian ini semoga bisa memberikan pemahaman yang mendalam 

tentang makna dari nilai-nilai pendidikan agama Islam. 

b) Bagi sekolah atau madarasah, penelitian ini bisa memberikan bahan 

pertimbangan dan bahan inspirasi dalam memahami nilai-nilai pendidikan 

agama Islam. 

c) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan 
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informasi  dalam mengambil pembelajaran pendidikan agama Islam 

d) Bagi peneliti, penelitian ini sangat diharapkan bisa  memberikan 

pengalaman baru dalam mengkaji nilai-nilai pendidikan agama Islam. 

 

 

 

2. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini  masuk ke dalam jenis 

penelitian yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu penelitian 

yang data-datanya diperoleh dari kajian literatur melalui riset 

kepustakaan baik berupa buku, media masa, serta karya tulis dalam 

bentuk lain yang dinilai relevan dengan tema pembahasan yaitu tentang 

pendidikan agama Islam dan Kecerdasan Spiritual.( Mardalis,1995:28) 

yang dianalisis secara teoritis-filosofis. Maka, penelitian ini termasuk 

dalam kategori penelitian kualitatif. Hal tersebut berdasar pada Noeng 

Muhajir  yang mengatakan bahwa, dalam studi pustaka selain bentuk 

kajian yang memerlukan kebermaknaan empirik, ada juga bentuk kajian 

kepustakaan yang lebih memerlukan pengolahan teoritis dan filosofis.( 

Noeng Muhadjir,2011:101) 
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Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pemikiran KH. 

Misbach Musthafa tentang Pendidikan Agama Islam dalam Kitab  Al-

Fushul Al-Arba’iniyyah  “peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.  

Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan 

secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa 

adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulakan terutama data 

kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alami dan 

memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitiannya pada kitab karya KH. Misbach Musthafa dan 

beberapa buku yang membahas tentang pendidikan agama islam. 

 

3. Data Dan Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu : Sumber data primer adalah sumber 

data Sekunder 

a. Sumber data Primer 
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Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber yang 

digunakan sebagai objek utama penelitian, data pokok yang di dalamnya 

memuat informasi seputar tema penelitian secara langsung atau karya 

pribadi dari tokoh yang diteliti, yaitu KH. Misbah Musthofa. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini, adalah : al-Fushul al-

Arba’iniyyah. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berkaitan 

dengan sumber primer serta pembahasan dalam penelitian ini, data-data 

yang memuat informasi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian 

walaupun dalam bentuk narasinya tidak secara langsung fokus pada tema 

penelitian, akan tetapi ada relevansi kajian di dalamnya, baik berupa 

literature kitab-kitab akhlak yang lain, buku, tesis, majalah, kamus artikel 

ilmiah ataupun sumber lainnya yang dapat menunjang penelitian ini. 

 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat kepustakaan, maka dalam penelitian ini 

penulis mengumpulkan sumber-sumber data yang ada kemudian 

dijadikan dokumen. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut dibaca, 

dipelajari dan dipahami untuk menemukan data yang diperlukan sesuai 

dengan rumusan masalah. Dalam proses tersebut, data yang telah 
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ditemukan diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok. Setelah data 

diperlukan cukup, penulis kemudian melakukan sistematisasi dari 

masing-masing data tersebut.( Hadawi,1998:133) 

 

5. Tehnik  Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian 

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur 

yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif 

(Moleong, 2007:320). 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability (Sugiyono, 2007:270). 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji 

keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. 

1. Credibility 
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Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang 

dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ 

kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 

sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. 

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan 

sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling 

timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak 

dan lengkap 

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. 

Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, 

ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data 

yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti 

kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. 

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 
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Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan 

maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau 

direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan 

salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah 

dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. 

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan 

cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan 

dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang 

telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin 

cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat 

akan semakin berkualitas 

6. Tehnik Analisis Data 

Penelitian ini berusaha mengkaji pemikiran tokoh dengan 

mengambil tema tertentu (tematik) dengan menggunakan metode analisis 

isi (content analysis). Data yang diperoleh akan dipilah-pilah untuk 

kemudian dilakukan pengelompokkan atas data yang sejenis. Selanjutnya, 

dianalisis  isinya  untuk  mendapatkan  informasi  yang  kongkrit  dan  

memadai. Dalam kaitan itu, Menurut  Nasution, analisis data adalah 

proses penyusunan data agar dapat  ditafsirkan.( Nasution,2001:144) 

    Dengan demikian, penelitian ini bereksperimentasi 

dengan data-data yang terkandung di dalamnya. Untuk mempermudah 
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penelitian ini dan agar dapat mengambil kesimpulan yang tepat, maka 

penulis menggunakan beberapa metode yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yaitu: metode deduktif dan metode induktif.  

a. Metode deduktif, adalah alur pembahasan yang berangkat dari realitas 

yang bersifat umum kepada sebuah pemaknaan yang bersifat khusus. 

Metode ini digunakan untuk menguraikan data dari suatu pendapat yang 

bersifat umum kemudian diuraikan menjadi hal-hal yang bersifat khusus.  

b. Metode induktif, adalah alur pembahasan yang berangkat dari realita-

realita yang bersifat khusus kemudian ditarik secara general yang 

bersifat umum, atau pada umumnya induksi ini disebut 

generalisasi.(Sudarto,1995:58) 

 

3. Sistematika Pembahasan Tesis 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini 

terdiri dari 3 bagian yakni: 

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, 

halaman persetujuan tesis, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel. 

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang 

Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
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penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai 

kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab 

selanjutnya. 

Bab II berisi tentang kajian Pustaka, meliputi Kajian riset 

terdahulu tentang Pemikiran tokoh tentang Pendidikan Agama Islam, 

Kajian teori, dan Kerangka Berfikir. 

Bab III  berisi paparan data dan hasil penelitian yang meliputi, 

Biografi KH. Misbach Musthafa, dan Latar belakang ,Pendidikan beliau, 

komponen komponen Pemikiran KH. Misbach Musthafa. 

Selanjut Bab IV berisi pembahasan Hasil Penelitian dari, Apa latar 

belakang penulisan dan bagaimana karakteristik Kitab Fushul 

Arbainiyyah, dan bagaimana Pemikiran KH. Misbach Musthafa tentang 

Pendidikan Islam dalam Kitab Fushul Arbainiyyah. 

Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab V yang berisi 

tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. 

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini ialah 

bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat 

hidup penulis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pemikiran tokoh , ada 

beberapa diantaranya  karya tulis yang ditulis oleh Syaripudin Basyar, 

Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, Ri’ayah, Vol. 5, No. 01, Januari-Juni 

2020. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan 

terutama pada anak-anak bangsa. Karna pendidikan salah satu indikator 

keberhasilan kesuksesaan untuk masa depan yang cerah bagi siswa, 

beberapa faktor integra dalam pendidikan yaitu, tujuan pendidikan, 

pendidik, peserta didik, alat pendidikan , dan lingkungan pendidikan. Dari 

beberapa faktor tersbut satu kesatuan faktor yang tidak dapat di pisahkan 

atau berjalan sendiri. Tetapi juga harus berjalan dengan teratur , dan 

komplementer. Di dalam pendidikan mempunyai tokoh-tokoh ilmuan yang 

berpengaruh di dalam ilmu pendidikan yaitu seperti, ibnu sina, ibnu 

khaldun,al-kindi, al-khawarizmi,dan al-ghazali. 

Ema Siti Rohyani , Pemikiran Pendidikan Agama Islam dalam 

Perspektif Prof. Achmadi, Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 

Vol. 7, No. 2, Desember 2015: 173-200. Penelitian ini mencoba untuk 

mengetahui konsep pendidikan Islam dalam perspektif Prof. Achmadi. 

Studi ini berfokus pada: 1) bagaimana posisi pendidikan Islam dalam 

kerangka pendidikan nasional; 2) bagaimana dasar dan tujuan pendidikan 
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Islam; 3) bagaimana pandangan Achmadi menggunakan pendekatan 

pendidikan Islam; 4) bagaimana isi pendidikan Islam; 5) bagaimana 

relevansi pendidikan Islam dengan konteks saat ini. Analisis ini 

menggunakan metode analisis isi. Berdasarkan hasil, maka dapat 

dirumuskan bahwa posisi pendidikan Islam di Indonesia menjadi semakin 

terlihat dengan adanya UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003. Sejalan dengan hal tersebut pendidikan agama Islam menurut Prof. 

Achmadi, baik landasan maupun tujuan, sesuai dengan nilai-nilai Ilahi. 

Pemikiran Prof. Achmadi sebagai pendekatan fungsional, pendekatan 

humanis, pendekatan rasional kritis, pendekatan budaya dalam studi Islam 

bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia dalam 

jangka panjang. Materi pendidikan agama Islam menurut Prof. Achmadi 

terdiri dari pengetahuan abadi dan pengetahuan yang diperoleh. 

Pendidikan agama Islam menurut Prof. Achmadi sangat sesuai dengan 

konteks saat ini, tapi masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia sebagai bentuk pendidikan ideologi yang berkembang sesuai 

dengan perubahan zaman. 

Siti Rohmah, Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Islam, 

Jurnal Akuntansi dan Governance. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang 

Pendidikan Islam, tidak hanya mementingkan keagamaan saja melainkan 

juga dari segi keduniaan, menurutnya keduanya tidak kalah pentingnya, 

keduanya harus sama-sama diberikan kepada anak didik. Menurut Ibnu 

Khaldun Alqur’an adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan 
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kepada anak, jika anak sudah mencapai taraf perkembangan berfikir sesuai 

dengan tingkat kemampuan anak didik. Karena ini akan menjadi dasar 

yang dijadikan sebagai fondasi bagi kelanjutan proses pendidikan dan 

pengajaran. 

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan Islam, tidak hanya 

mementingkan keagamaan saja melainkan juga dari segi keduniaan, 

menurutnya keduanya tidak kalah pentingnya, keduanya harus sama-sama 

diberikan kepada anak didik. Dalam pandangannya, Ibnu Khaldun telah 

memahami secara mendalam betapa pentingnya Psikologi Pendidikan bagi 

guru-guru agar dalam memberikan mata pelajaran tidak diberikan secara 

sekaligus melainkan diberikan secara bertahap dari yang sederhana kepada 

yang kompleks, juga tidak menggunakan kekerasan dalam proses belajar 

mengajar serta tidak memberikan hukuman kepada anak didik semaunya, 

boleh diberikan hukuman kalau tidak ada cara lain, itupun dilakukan 

dalam keadaan terpaksa karena itu semua akan membahayakan 

perkembangan anak seutuhnya. 

Rusli Malli, 2017 JURNAL TARBAWI, vol 2. Konsep Pemikiran 

Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia. Munculnya fenomena 

paham keislaman yang amat beragam, tentunya memilki latar belakang 

kemunculannya, batasan dan ciri-ciri dari masing-masing gerakan 

pemikiran Islam yang muncul di Indonesia. Masing-masing mempunyai 

corak dan wajah yang cukup beragama. Dari corak tersebut perlu diketahui 

dan dipelajari. Adapun jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan 
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menggunakan pendekatan sosiologi Agama dan sejarah yang akan 

mengungkap beberapa konsep pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. 

Perkembangan pemikiran islam di Indonesia semakin berkembang dengan 

lahirnya beberapa tokoh-tokoh pemikirin islam diantaranya K. H. Ahmad 

Dahlan, Abdur Rahman Wahid (Gus Dur), Nur Khalid Majid, Fazlur 

Rahman, Muslim Hassan Hanafi, Adonis, Mahmud Muhammad Thaha, 

Nash Hamid Abu Zaid, Muhammad Syahrur, dengan berbagai pemikiran 

yang berbeda-beda. Adapun perkembangan dan konsep pemikiran Islam di 

Indonesia ada empat (4) yaitu: 1. Pemikiran Islam Fundamentali. 2. Neo 

Tradisionalis. 3. Neo Modernis. dan 4. Liberalis. 

Syamsul Muqorrobin, Konsep Pendidikan Islam KH Hasyim 

Asyari, Jurnal Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Pola pemaparan 

konsep pendidikan K.H. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab Alim Wa 

Muta’allim mengikuti logika induktif, di mana beliau mengawali 

penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat al-qur’an. Hadits, 

pendapat para ulama, syair-syair yang mengadung hikamah.Tujuan 

pendidikan yang ideal menurut K.H. Hasyim Asy’ari adalah untuk 

membentuk masyarakat yang beretika tinggi (akhlaqul karimah). rumusan 

ini secara implisit dapat terbaca dari beberapa hadits dan pendapat ulama 

yang dikutipnya. Kurikulum atau materi yang diterapkan Hasyim Asy’ari 

meliputi kajian tafsir Al-Qur’an, hadits, ushuluddin, kitab-kitab fiqih 

madzhab, nahwu, shorof dan materi yang membahas tentang tasawwuf. 

Kitab- kitab yang digunakan adalah kitab klasik . Selain itu diajarkan 
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materi umum di madrasah nizamiyah milik pondok pesantren tebu ireng. 

Sistem individual yang ditetapkan dalam metode sorogan, metode hafalan, 

Muhawarat, dan metode muzaharat, merupakan istilah-istilah lain metode 

yang diterapkan pada Islam klasik seperti al-sama’, al-imla’, al-ijaza’, 

mudzakara, dan munazara. Menurut KH Hasyim Asy’ari dalam proses 

evaluasi tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengusaan 

murid terhadap materi namun juga untuk mengetahui sejauh mana upaya 

internalisasi nilai nilai dalam peserta didik bias diserap dalam kehidupan 

sehari hari. Sehingga mengenai hal evaluasi tidak menggunakan 

standarisasi nilai, namun mereka sudah dianggap baik bila mereka sudah 

bisa mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari hari. 

 

N

O 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaa

n 

Perbedaa

n 

1 Syaripudin 

Basyar,  

Pemikiran 

Tokoh 

Pendidikan 

Islam, 

Di dalam 

pendidikan 

mempunyai 

tokoh-tokoh 

ilmuan yang 

berpengaruh di 

dalam ilmu 

pendidikan 

yaitu seperti, 

ibnu sina, ibnu 

khaldun,al-

kindi, al-

khawarizmi,dan 

al-ghazali 

Pemikiran 

Tokoh 

dalam 

pendidika

n Islam 

1.Tokoh 

yang 

diteliti 

2 Ema Siti 

Rohyani ,  

Pemikiran 

Pendidikan 

pendidikan 

agama Islam 

Pemikiran Tokoh 
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Agama 

Islam dalam 

Perspektif 

Prof. 

Achmadi, 

menurut Prof. 

Achmadi terdiri 

dari 

pengetahuan 

abadi dan 

pengetahuan 

yang diperoleh. 

Pendidikan 

agama Islam 

menurut Prof. 

Achmadi sangat 

sesuai dengan 

konteks saat ini, 

tapi masih 

memerlukan 

peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia 

sebagai bentuk 

pendidikan 

ideologi yang 

berkembang 

sesuai dengan 

perubahan 

zaman. 

tokoh 

Pendidika

n Islam 

yang 

diteliti 

3 Siti 

Rohmah,  

Pemikiran 

Ibnu 

Khaldun 

Tentang 

Pendidikan 

Islam, 

Ibnu Khaldun 

telah 

memahami 

secara 

mendalam 

betapa 

pentingnya 

Psikologi 

Pendidikan bagi 

guru-guru 

Mengkaji 

pemikiran 

tokoh 

Tokoh 

yang 

diteliti 

berbeda 

4 Rusli 

Malli,  

Konsep 

Pemikiran 

Pendidikan 

Islam 

Kontempor

Perkembangan 

pemikiran islam 

di Indonesia 

semakin 

berkembang 

Pemikiran 

tokoh 

tokoh 

Pendidika

n Islam 

Tokoh 

yang 

diteliti 
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er Di 

Indonesia 

dengan lahirnya 

beberapa tokoh-

tokoh pemikirin 

islam 

diantaranya K. 

H. Ahmad 

Dahlan, Abdur 

Rahman Wahid 

(Gus Dur), Nur 

Khalid Majid, 

Fazlur Rahman, 

Muslim Hassan 

Hanafi, Adonis, 

Mahmud 

Muhammad 

Thaha, Nash 

Hamid Abu 

Zaid, 

Muhammad 

Syahrur, dengan 

berbagai 

pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Di 

Indonesia 

5 Syamsul 

Muqorrobi

n,  

Konsep 

Pendidikan 

Islam KH 

Hasyim 

Asyari 

Menurut 

KH Hasyim 

Asy’ari 

dalam 

proses 

evaluasi 

tidak hanya 

untuk 

mengetahui 

sejauh mana 

tingkat 

pengusaan 

murid 

terhadap 

materi 

namun juga 

untuk 

Tokoh  

Pendidika

n Islam 

dengan 

Latar 

belakang 

Pesantren 

Tokoh 

yang 

diteliti 
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mengetahui 

sejauh mana 

upaya 

internalisasi 

nilai nilai 

dalam 

peserta 

didik bias 

diserap 

dalam 

kehidupan 

sehari hari. 

Sehingga 

mengenai 

hal evaluasi 

tidak 

menggunak

an 

standarisasi 

nilai, namun 

mereka 

sudah 

dianggap 

baik bila 

mereka 

sudah bisa 

mengamalk

an ilmu 

dalam 

kehidupan 

sehari hari. 

 

 

B. KAJIAN TEORI 

1. Nilai Pendidikan Agama Islam 

 Nilai atau value dalam bahasa inggris, atau valele dalam 

bahasa latin yang berarti berguna, mampu, akan berdaya, berlaku 
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kuat. Nilai artinya sifat-sifat  yang penting atau berguna bagi 

kemanusian.( Purwadarminta,,1999). Menurut Shami Visharananda 

dalam bukunya’’Human Values’’ menyatakan bahwa keberadaan 

nilai menjadikan manusia bahagia yang merupakan keinginan 

universal dari semua mahluk sepanjang waktu. Sehingga seseorang 

yang memiliki kedamaian dalam dirinya sendiri akan menjadi 

senantiasa bahagia.( Aruna,2005:5). Zakiah Darajat mengartikan 

nilai sebagai perekat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai 

satu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pikiran, 

perasaan, keterkaitan maupun perilaku.( Mulyana,2004:8). Menurut 

Bertens nilai adalah sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang 

kita cari, sesuatu, yang menyenangkan, suatu yang disukai. 

Sedangkan perasaan merupakan aktivitas psikis di mana manusia 

menghayati nilai. Sesuatu yang bernilai bagi seseorang adalah jika 

menimbulkan perasaan positif seperti senang, suka, simpati, 

gembira, dan tertarik. Sedangkan sesuatu yang tidak bernilai akan 

menimbulkan perasaan negatif seperti tidak senang, tidak suka, 

marah, jijik, benci, dan antipati. 

Nilai adalah prinsip, standar atau kualitas yang dipandang 

bermanfaat atau sangat diperlukan. Nilai ialah “suatu keyakinan atau 

kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok 

orang untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu yang bermakna 

atau tidak bermakna bagi kehidupannya (Muhaimin, 2006: 148) 
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Dalam pengertian lain, nilai adalah suatu seperangkat 

keyakinan atau perasaan yag diyakini sebagai suatu identitas yang 

memberikan suatu corak yang khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan maupun perilaku. Oleh karena itu sistem nilai 

dapat merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari 

keadaan obyektif maupun di angkat dari keyakinan, sentiment 

(perasaan umum) maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan 

oleh Allah SWT (Abu dan Noor, 2017: 202) 

Menurut Sidi Gazalba adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia 

ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan 

benar dan salah dan menurut pembuktian empirik, melainkan soal 

penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan 

tidak disenang (Chabib Thoha, 2013: 60-61). jadi nilai sebenarnya 

adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem 

kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu 

tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas 

dikerjakan. 

Beberapa pengertian tentang nilai di atas dapat difahami bahwa 

nilai  adalah sesuatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan 

keyakinan terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada 

pola pemikiran, perasaan, dan perilaku. Dengan demikian untuk 

melacak sebuah nilai harus melalui pemaknaan terhadap kenyataan 
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lain berupa tindakan, tingkah laku, pola pikir dan sikap seseorang atau 

sekelompok orang. 

Adapun pendidikan Agama Islam para ahli pendidikan Islam 

telah mencoba memformulasipengertian pendidikan Islam.Pada jurnal 

(Eny Fatimatuszuhro, 2017: 473) Di antara batasan yang sangat 

variatif tersebut adalah: 

1) Al-Syaibaniy; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah 

prosesmengubah tingkah laku individu peserta didik pada 

kehidupan pribadi,masyarakat, dan alam sekitarnya. 

2) Muhammad Fadhil al-Jamaly; mendifinisikan pendidikan 

Islamsebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak 

pesertadidik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai 

yang tinggidan kehidupan yang mulia. 

3) Ahmad Tafsir; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

bimbinganyang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang 

secara maksimalsesuai dengan ajaran Islam. 

Pengertian pendidikan Islam juga diungkapkan oleh Ahmad D. 

Marimba yaitu “Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam (Marimba, 

2015: 23). Pada al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 31 memberikan 

contoh bagaimana pendidikan islam itu diajarkan kepada manusia 

pertama yaitu Nabi Adam AS. Dalam firman Allah SWT: 
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ئَِكِة فَقَاَل أَۢنبِ 
ٓ َملَ  َمآَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعلَى ٱلأ َسأ ِدقِيَن   َوَعلََّم َءادََم ٱۡلأ ُؤََلِٓء إِن ُكنتُمأ َص 

ٓ َمآِء َه  ونِي بِأَسأ

٣١   

 

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar (Q.S. Al-Baqarah: 31) 

 

Sedangkan dalam agama Islam nilai pada hakekatnya adalah 

kumpulan dari perinsip-perinsip, ajaran-ajaran tentang bagaimana 

manusia seharusnya menjalankan kehidupanya di dunia. Nilai- nilai 

agama Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu: segi nilai normatif dan 

nilai operatif. Nilai normatif adalah standar patokan norma yang 

mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya. Pengertian 

nilai normatife ini mencerminkan pandangan dari sosiolog yang 

memiliki penekanan utamanya pada norma sebagai faktor eksternal 

yang mempengaruhi tingkah laku manusia.(Amsyari,1995:22) 

Sedangkan nilai-nilai operatif dalam agama Islam meliputi 

empat espek pokok yaitu nilai tauhid, ibadah, akhlak, dan 

kemasyarakatan. Sehingga untuk mendapatkan pengertian yang 

sederhana tentang makna nilai yang mencakup semua aspek, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah rujukan dan keyakinan 

dalam menentukan pilihan dalam melakukan tindakan. Sedangkan 

sumber nilai menurut Zakiah Derajat adalah pertama, bersumber dari 

pemikiran yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap al-

Qur’an dan as-Sunnah, yang berhubungan dengan kemasyarakatan 
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yang tidak diatur dalam al-Qur’an dan as-Sunah. Kedua nilai yang 

bersumber dari adat istiadat seprti tata cara komunikasi, interaksi 

antara manusia dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga nilai yang 

bersumber dari kebiasaan dalam kehidupan, seperti tata cara 

berpakaian, tata cara makan, minum, dan 

sebagainya(Daradjat,1984:262) 

Sedangkan pendidikan agama Islam sebagaimana Zakiah 

Daradjat mengartikan sebagai usaha bimbingan, dan asuhan terhadap 

anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diyakininya secara 

menyeluruh, dan menjadikan ajaran Agama Islam itu sebagai suatu 

pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan  hidup 

didunia maupun diakherat. Dengan melihat pengertian nilai yang 

disampaikan oleh para tokoh di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa  

pendidikan agama Islam adalah usaha memahami dan mengamalkan 

ajaran agama Islam yang merupakan sebagai sumber kebahagian 

manusia. Sebagaiamana keberadaan nilai tersebut mampu membuat 

manusia  mendapatkan kesalamatan di dunia maupun di akherat. 

Oleh karena itu,  berbicara pendidikan agama Islam, baik makna 

maupun tujuan  haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam 

dan tidak dibenarkan melupakan moralitas. 

Sedangkan kata al-Tarbiyah berasal dari kata rabaa, yarbu, 

tarbiyatan yang memiliki makna tambah (zad) dan berkembang 
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(numu) rabaa, yarbu, tarbiyatan juga bermakna tumbuh (nasyaa) 

dan menjadi besar atau dewasa rabaa, yarbu, tarbiyatan juga punya 

arti memperbaiki (ashlaha) menguasai urusan, memelihara, dan 

merawat, memperindah, memberi makna, mengasuh, mengatur, dan 

menjaga kelestarian, maupun eksistensinya. Jika ketiga kata tersebut 

diintegrasikan, maka akan memperoleh pengertian, bahwa al-

tarbiyah berarti peroses menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

(fisik, intelektual, sosial, estetika , dan spiritual) yang terdapat pada 

peserta didik, sehingga dapat tumbuh dan terbina dengan optimal, 

melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan 

mengaturnya secara terencana, sistimatis, dan berkelanjutan. Oleh 

karena itu, pada kata al-tarbiyah tersebut mengandung cakupan 

tujuan pendidikan yaitu menumbuhkan dan membangun potensi; dan 

proses pendidikan, yaitu memelihara, mengasuh, merawat, 

memperbaiki, dan mengaturnya.(Nata,2010:9)  

Selanjutnya kata-kata al-tarbiyah dijumpai pada surat al-Isra’ 

ayat 24, 

 

نِْي َصِغْيًرا   ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّي  ب  ْحَمِة َوقُْل رَّ  َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّل ِ ِمَن الرَّ

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan 

penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! 

Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah 

mendidik aku pada waktu kecil.”( Q.S 17:24) 

 

Kata ”Islam” dalam pendidikan Islam menegakkan warna 
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pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam 

pendidikan yang Islami, pendidikan yang berdasarkan Islam. 

Sedangkan pengertian pendidikan Islam menurut Islam adalah usaha 

agar orang mengenali dan mengakui tempat Tuhan dalam kehidupan 

ini.(Tafsir, 2012:33). Sehingga bisa di simpulkan bahwa pendidikan 

Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seorang kepada orang 

lain agar dia berkembang secara maksimal mungkin sehingga bisa 

menjadi manusia yang berahlak berbudi pekerti yang luhur sebagai 

bukti menjadi manusia paling sempurna dimuka bumi. 

Menurut al-Ghozali” Tujuan pendidikan Islam adalah agar 

manusia berilmu bukan sekedar berilmu melainkan ilmu yang 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya pun bukanlah 

untuk mendapatkan pujian, sanjungan, honor atau hal yang bersipat 

duniawi melainkan amal yang dilandasi ikhlas semata-mata mencari 

ridho Alloh Swt. sedangkan menurut Azumardi Azra” pendidikan 

lebih dari sekedar pengajaran, pengajaran bisa  dikatakan  suatu 

proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai, dan 

pembentukan nilai kepribadian dengan segala yang dicapainya.  

Dengan  demikian menurutnya, pengajaran lebih berorentasi pada 

pembentukan akhlak dan tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk 

membuat manusia bisa menjadi hamba  yang beriman dan bertaqwa 

kepada-Nya demi tercapainya kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

Dan manusia diharapkan mampu  benar-benar  bertaqwa dalam 
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kontek sosial, masyarakat, bangsa dan Negara, menjadi rahmatan lil 

alamin. Sedangkan pendidikan Islam dalam perspektif al tarbiyah al-

Islamiyah yang dalam proses pendidikannya adalah melaksanakan 

fungsi pendidikan yang terdiri dari empat aspek yaitu: 1) menjaga 

dan memelihara potensi peserta didik menjelang dewasa. 2) 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik. 3) mengarahkan 

seluruh potensi peserta didik menuju kesempurnaan. 4) dilaksanakan 

secara bertahap(Ladjito,2010:264). 

Menurut Ali Sarwan (2018: 35) nilai pendidikan Islam adalah 

ciri-ciri atau sifat khas Islami yang dimiliki sistem pendidikan 

Islam.Rajab Dauri (2019: 11) mengatakan nilai-nilai pendidikan Islam 

adalah corak atau sifat yang melekat pada pendidikan Islam. 

Sedangkan Ruqaiyah M (2018: 44) .berpendapat nilai-nilai pendidikan 

Islam adalah ada pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, 

aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu 

berkaitan dengan akidah, ibadah, syariah, dan akhlak. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

ciri khas, sifat yang melekat yang terdiri dari aturan dan cara pandang 

yang dianut oleh agam Islam. 

 

Sedangkan dalam kontek perkembangan zaman menurut 

Sutrisno Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah pada khusunya 

bertujuan untuk menumbuh kembangkan keimanan dan ketaqwaan 
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kepada Allah, serta membentuk akhlak mulia peserta didiknya. Jika 

selama ini pendidikan agama Islam PAI di sekolah didominasi oleh 

pendekatan doktriner, ideologis, dan  hanya terhenti pada aspek 

kognitif, maka perlu diubah dengan pendekatan ilmu (rasional), 

iman, dan amal (kognitif, afektif dan psikomotor). Dengan kata lain 

PAI di sekolah harus dapat memotivasi peserta didik untuk 

mengembangkan keilmuan, memperkuat keimanan dan dapat 

dijadikan landasan moral dalam kehidupan sehari-

hari(Sutrisno,2008:79) 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

a) Akidah 

Akidah menurut Hasan Al-Banna adalah perkara yang 

wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan 

ketentaraman jiwa, menjadi  keyakinan yang tidak campur  

sedikitpun  dengan  keragu-raguan.(Azra,2002:117). 

Sedangkan dalam al-Qur’an kata akidah disebut iman, 

akidah bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan 

yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. 

Sedangkan nilai akidah itu sendiri terdiri dari Keyakinan 

kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan kepada 

Malaikat, keyakinan kepada kitab, keyakinan kepada para 

Nabi dan Rasul Allah, keyakinan akan adanya hari 
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Kiamat, Keyakinan kepada Kada’dan Kadar 

Allah(Ali,2013). 

b) Syariah 

Syariah, artinya jalan lurus menuju mata air. Mata air 

digambarkan sebagai sumber kehidupan yang sebenarnya. 

Sumber hidup manusia yang sebenarnya adalah Allah. 

Untuk memuji Allah Ta’ala, harus menggunakan jalan 

yang dibuat oleh Allah yakni syariah. Syariah menjadi 

jalan lurus  yang harus ditempuh seorang muslim dan 

tidak ada jalan lain bagi orang muslim, dalam menjalani 

kehidupan ini, kecuali menggunakan syariah Islam sebagai 

hukum yang mengatur hidupnya. Sedangkan nilai syariah 

Islam itu sendiri terdiri dari al’adal (keadilan), ukhuwah 

(persaudaraan), attakful (solidaritas), al-karomah 

(kemulian), al-hurriyah 

(kebebasan).(Aminuddin,2006:70) 

 

c) Akhlak 

Akhlak secara etimologis adalah bentuk jamak dari 

khuluq, yang  berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat. Sedangkan akhlak dalam Islam bersumber 

pada iman dan takwa. Sedangkan akhlak menurut al- 

Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 
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menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Sedangkan nilai akhlak itu sendiri terdiri dari Persaudaraa 

(ukhuwah), Persamaan (al-musawah),  keadilan  (al-

adalah), Baik sangka (husnuzh-zhan), Rendah hati 

(tawadhu’). Tepat janji (al-wafa’), Lapang dada (insyiraf), 

Dapat dipercaya (‘iffah atau ta’affuf), Hemat 

(qawamiyah), tidak boros (israf), Dermawan (al-

munafiqun).(Alim.2011:155) 

 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Berbicara fungsi Pendidikan agama Islam secara umum, 

baik untuk di sekolah maupun di madrasah maka dapat dilihat 

adalah sebagai berikut: 

a) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan peserta didik kepada Allah, yang telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya 

dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan 

dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam 

keluarga. Sekolah berfungsi untuk 

menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak 

melalui bimbingan dan pengajaran agar keimanan 
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tersebut dapat berkembang. 

b) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk 

mencari kebahagian hidup di dunia dan akherat 

c) Penyesuaian mental yaitu, untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial dan dapat mengubah ligkungannya 

sesuai dengan ajaran agama Islam 

d) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan, kekurangan- kekurangan, dan kelemahan-

kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan 

sehari-hari 

e) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif 

dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia 

seutuhnya 

f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan 

secara umum (alam nyata dan nirnyata), sistem dan 

fungsionalnya. 

g) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang 

memiliki bakat khusus dibidang agama Islam agar 
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bakat tersebut dapat berkembang  secara optimal 

sehingga dapat dimamfaatkan untuk dirinya sendiri 

dan bagi orang lain.(Majid,2012:15) 

C. KERANGKA BERFIKIR 

Untuk memudahkan pengukuran terhadap masalah yang akan 

diteliti terlebih dahulu dioperasionalkan konsep tentang Pendidikan 

Agama Islam menurut KH. Misbach Musthafa. sehingga dapat diteliti dan 

diuji kebenarannya secara impiris.  
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BAB III 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Biografi KH. Misbach Musthafa, Latar Belakang, Pendidikan dan 

Pemikiran. 

1. Sejarah Kelahiran dan Silsilah Keturunan 

KH. Misbah Musthofa adalah ulama besar yang lahir di Desa 

Sawahan Gang Palen, Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah pada 

tanggal 5 Mei 1916.1Dia keturunan elit Jawa, ayahnya bernama Haji 

Zainal Musthofa.Ibunya bernama Hj. Khotijah yang merupakan istri kedua 

dari Haji Zainal Musthofa. Sebelum H. Zainal Musthofa menikah dengan 

Hj. Khotijah, ia menikah dengan Dakilah dan mendapatkan dua orang 

anak yaitu H. Zuhdi dan Hj. Maskanah.  

Ayah KH. Misbah Musthofa yaitu H. Zainal Musthofa sebelum 

berangkat haji bernama Ratiban, kemudian terkenal dengan sebutan Djojo 

Mustopo.2Dia dikenal masyarakat sebagai orang yang taat menjalakan 

ajaran agama disamping seorang pedagang kayayang sukses dalam usaha 

menjual batik-batik yangberkualitas, bukan dari kalangan kiai.Akan tetapi 

dia orang yang mencintai serta dicintai kiai dan ulama, dia seorang yang 

dermawan dan disegani masyarakat.Dari jalur ibu (Khotijah), KH.Misbah 

 
1Misbah Musthofa, Salat dam Tata Krama, (Al-Misbah: Tuban, 2006), halaman sampul 

belakang 
2Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa, (PT. 

LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005),9. 
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Musthofa mempunyai darah Makasar.Khotijah merupakan anak dari 

pasangan Aminah dan E. Zajjadi yang merupakan keturunan Makasar. 

Pada tahun 1923, Misbah kecil yang bernama asli Maskur  diajak 

untuk ikut bapaknya, sekeluarga bersama-sama menunaikan ibadah haji. 

Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang keluarga Misbah termasuk 

kalangan berada yang taraf ekonominya di atas rata-rata masyarakat pada 

saat itu.Dalam menunaikan ibadah haji tersebut, Haji zainal Musthofa 

sering sakit-sakitan hingga ahirnya wafat ketika menjelang pulang ke 

Indonesia.Keluarga dia merupakan orang yang taat menjalankan perintah 

agama. 

KH.Misbah Musthofa pergi menunaikan haji 5 kali sepanjang 

hidupnya. Setelah haji pertama bersama-sama keluarganya sewaktu masih 

kecil, kemudian nama kecilnya (Maskur) diganti dengan nama Misbah. 

Pada tahun 1979 beliau menunaikan ibadah haji yang kedua saat usia 63 

tahun. Pada tahun 1992, menunaikan ibadah haji ketiga ketika berusia 76 

tahun. Satu tahun kemudian dia menunaikan ibadah hajinya yang ke-4 

Tahun 1994, dia menunaikan ibadah haji yang terahir sebelum 

menghembuskan nafasnya ketika ia berusia 78 tahun.3 

Dia merupakan putra ke-3 dari 4 bersaudara, yaitu KH. Bisri 

Musthofa, H. Aminah, KH. Misbah Musthofa sendiri dan yang terahir 

adalah KH. Ma’sum. Dalam perjalanan hidupnya, KH.Misbah Musthofa 

dididik secara disiplin dalam mempelajari ilmu agama.Sejak kecil dia telah 

 
3Siti Asmah, Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Musthofa Bangilan Tuban ( 1919-1994 

M.). Skripsi Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN).2012, 23. 
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hidup di lingkungan pesantren. Pendidikannya lebih banyak ia peroleh dari 

para gurunya daripada kedua orang tuanya. Itulah sebabnya corak 

pemikiran KH.Misbah tidak jauh berbeda dari guru-gurnya.Misalnya, 

dalam hal pengambilan gambar atau foto.Hingga beliau meninggal, 

KH.Misbah tidak berkenan gambarnya diambil atau difoto.Hal ini merujuk 

pada pemikiran gurunya yaitu KH.Hasyim Asy’ari yang tidak berkenan 

untuk diambil gambarnya berupa foto. 

Oleh ayahnya, dia dan kakanya (KH.Bisri Musthofa) dididik dengan 

ketat dalam mendalami ilmu agama sehingga wajar saja jika KH.Misbah 

Musthofa menjadi ulama besar setelah dewasanya.KH.Misbah Musthofa 

selalu bersama-sama dengan kakaknya sewaktu kecil dalam belajar.KH. 

Bisri Musthofa menjadi ulama termasyhur di kota Rembang pengasuh 

pondok pesantren Roudlotut Tholibin, yang melahirkan banyak kiai dan 

ulama. Sedangkan KH. Misbah Musthofa menjadi ulama di Tuban juga 

banyak memiliki santri yang menjadi kiai dan ulama sebagai penerusnya. 

2. Riwayat Pendidikan KH. Misbah Musthofa 

Ketika KH. Misbah Musthofa muda, terdapat dua sistem 

pendidikan bagi penduduk pribumi Indonesia.Pertama adalah sisitem 

pendidikan yang disediakan untuk para santri di Pesantren yang fokus 

pengajarannya adalah ilmu agama.Kedua adalah sistem pendidikan barat 

yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan 

menyiapkan para siswa untuk menempati posisi-posisi administrasi 

pemerintah, baik tingkat rendah maupun menengah.Namun, sistem 



4 

 

 

pendidikan kedua ini sangat terbatas bagi bagi masyarakat pribumi 

Indonesia. 

Dari kalangan pribumi yang dapat menikmati pendidikan modern 

yaitu mereka yang disebut priyayi(bangsawan).Oleh karena itu, hanya 

beberapa saja kalangan masyarakat yang mendapat kesempatan belajar 

di pendidikan sekolah modern, sehingga dengan mayoritas pendidikan 

pribumi sebagian besar muslim, diakui atau tidak, institusi pendidikan 

yang tersedia bagi mereka adalah pesantren.4 

Maka dari itu setelah Misbah lulus dari Sekolah Rakyat (SR), 

kemudian oleh keluarganya ia dipondokkan ke Pesantren Kasingan 

Rembang yang diasuh oleh KH. Kholil bin Harun pada usia 12 tahun.  

Setelah mendalami ilmu di Kasingan, Misbah kecil meneruskan 

menimba ilmu di Pesantren Tebu Ireng Jombang asuhan KH. Hasyim 

Asy’ari. Seusai dari Jombang ini, dia melanjutkan pendidikannya ke 

Pesantren Tasik Agung, dilanjutkan ke Pesantren Kaliwungu, hingga 

ahirnya memperdalam ilmu agama lagi  ke Mekkah. Sepulang dari 

Mekkah, beliau belajar pada mertuanya, yaitu KH.Ridlwan di Bangilan 

Tuban.5 

Misbah juga dikenal dengan kecerdasannya.Semenjak kecil dia 

sudah terlihat memiliki talenta dan cita-cita dalam mendalami ilmu 

pengetahuan.Dengan demikian dia menjadi perhatian banyak orang.Hal 

ini terlihat ketika Misbah kecil mondok di Kasingan. Sewaktu di 

 
4Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa, (PT. 

LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005),10. 
5Siti Asmah,Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Musthofa,25. 
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Kasingan, dibawah asuhan KH. Kholil selama 6 tahun, dia telah 

mempelajari kitab-kitab besar ilmu Fiqih.Diantara kitab besar ilmu Fiqih 

yang dipelajarinya di Pesantren Kasinan yaitu kitab Al-Umm karangan 

Imam Syafi’i, Bidayatul Mujtahid, dan I’anatut Tholibin.6 

Selanjutnya dibawah asuhan KH. Hasyim Asy’ari, Misbah muda 

sudah terkenal dengan kepandaiannya dalam ilmu alat. Dia disegani 

teman-temannya, baik yang senior maupun yunior. Hal itu bisa 

dimaklumi karena semasa di Kasingan, dia sudah “nglothok” (mahir) 

dalam hal kitab Alfiyah Ibnu Malik,7yaitu kitab berisi ilmu gramatikal 

bahasa Arab dalam bentuk Nadzom atau syair 1000 bait, dia bahkan 

sudah hafal sampai khatam sebanyak 17 kali. Sehingga ketika dia di 

Tebu Ireng sering diminta teman-temannya untuk mendemonstrasikan 

metode pengajaran Alfiyah yang diperolehnya dari pondok Kasingan, 

yang terkenal dengan “Alfiyah Kasingan”.Di pondok Tebu Ireng, 

Misbah banyak mempelajari ilmu-ilmu Hadits.Diantara kitab Hadits 

yang dipelajarinya yaitu Bukhori Muslim.Pesantren Tebu Ireng inilah 

yang banyak mempengaruhi pemikiran KH. Misbah Musthofa, lebih-

lebih pemikiran dan tradisi gurunya, yaitu KH. Hasyim Asy’ari yang 

kerap kali menjadi bahan rujukannya. 

Seusai menimba ilmu di Tebu Ireng, ia memperdalam pendidikan 

agamanya di Makkah.KH. Misbah Musthofa pernah ikut dalam gerakan 

 
6Siti Nur Faizah, Kiai Haji Misbah Musthofa Tentang Pemikiran dan Peranan dalam 

Intensifikasi Islamisasi Masyarakat Bangilan Tuban.(Surabaya, Skripsi IAIN: Fakultas Adab. SPI, 

1993),14. 
7Misbah Musthofa, Salat dam Tata Krama,17. 
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tarekat, akan tetapi hal itu tidak dia publikasikan. Nama tarekatnya yaitu 

tarekat Syadziliyah yang lebih menekankan pada amaliyah, yaitu akhlaq 

daripada wirid seperti tarekat pada umumya.8 Menurut KH. Misbah 

Musthofa seseorang yang telah masuk dalam gerakan tarekat, akan tetapi 

masih mencintai dunia maka tarekatnya mentah (tidak jadi).9 

Sepulang dari Makkah, usai perjalanan menimba ilmu pada tahun 

1940 dia dijodohkan oleh KH. Ahmad  Syu’iab  Sarang Rembang 

dengan putri KH.Ridlwan Bangilan Tuban yang  [bernama Nasihah.10 

Perkawinan pertamnya ini, dia dikaruniai lima orang anak. Dua putri dan 

tiga putera, yaitu Syamsiyah, Hamnah, Abdullah Badi’, Muhammad 

Nafis, dan Ahmad Rofiq.Dia mendidik anak-anaknya dengan dasar-dasar 

ilmu agama Islam.Kemudian mengirimkan mereka ke pesantren dengan 

harapan mendapat pengalaman pesantren seperti dia sendiri. 

Setelah Nasihah meninggal dunia pada usia 46 tahun, tahun 1992 

Misbah Musthofa menikah lagi kedua kalinya dengan putri Haji Jufri 

dan Hj. Romlah yaitu Ainun dari Kaliwungu, yang merupakan Syarifah 

(keturunan Rasulullah). 

3. Mendirikan Pesantren Al Balagh Bangilan 

Setelah bertahun-tahun berkumpul dan membantu 

mengembangkan pondok yang diasuh mertuanya, dia kemudian 

mencari lokasi baru untuk dijadikan basis pengembangan 

 
8Siti Asmah,Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Musthofa, 26. 
9Ibid,.28. 
10Misbah Musthofa, Salat dam Tata Krama, 20. 



7 

 

 

dakwahnya.Ahirnya dia menemukan lokasi itu, tepatnya di dusun 

Karang Tengah Bangilan Tuban. 

Pada tahun 1975, Kia Misbah mendirikan masjid dan pesantren 

dengan nama Pesantren “al-Balagh”. Tujuan mendirikan masjid ini 

adalah untuk menyiarkan agama Islam, baik kepada santri-santrinya 

maupun pada masyarakat umumnya.11 

Pesantren ini pernah mengalami perkembangan yang cukup 

pesat. Banyak kalangan yang meminatinya, baik warga setempat 

maupun santri yang berasal dari luar kota. Pesantren ini seringkali 

mendapat sorotan dari pemerintah untuk mendapatkan subsidi maupun 

diliput pada media populer.Akan tetapi, hal tersebut ditolak keras oleh 

KH.Misbah Musthofa untuk menjaganya dari campur tangan politik 

yang tidak diinginkan.12Kiai Misbah membesarkan nama Pesantren Al-

balagh atas jerih payahnya sendiri. Ini merupakan pola pikir KH. 

Misbah Musthofa yang jarang ditemukan dalam pemikiran kiai lain 

pada umumnya. Setelah meninggal dunia, kepengasuhan pesantren Al-

Balagh diteruskan oleh putra-putranya. 

4. Karya-karya KH. Misbah Musthofa 

  Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Misbah Musthafa memiliki 

kualitas keilmuan yang sangat meonjol karena ingatannya yang 

cukuptajam,ditunjangdengankeseriusandalam mempelajari kitab-kitab 

 
11Siti Asmah,Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Musthofa, 28. 
12Ibid,. 30. 
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klasik serta memahami dan menghafalal-Qur'an dan Hadits. Dari hasil 

kajiannya, Misbah memperoleh landasan intelektual untuk 

menyelesaikan masalah berdasarkan sumber yang diperoleh dari al-

Qur'an,Hadits,dan pendapat ulama salaf. Bagaimanapun kesimpulannya 

Misbah tidak memerdulikan apakah orang-orang akan mendukung atau 

menolaknya. 

 Keseriusan Misbah dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan 

kemudian diwujudkan dengan banyak menerjemahkan kitab-kitab 

klasik atau kitab-kitab keagamaan. Sekitar puluhan atau bahkan ratusan 

yangditulisnya, baik dalam bidang tafsir, hadits, fiqh, akhlak, balaghah, 

kaidah bahasa Arab, dan lain-lain antara lain: 

a. Dalam bidang fiqh 

1) Al-Muhadzab terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan 

penerbit KaruniaSurabaya. 

2) Minhajul Abidin terjemahan dalam bahasa Jawa dengan 

penerbit Balai Buku Surabaya. 

3) Masailal-Faraid dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai 

Buku Surabaya. 

4) Minahal-Saniyyah terjemahan dalam bahasa Jawa dengan 

penerbit Balai Buku Surabaya. 

5) Ubdatal-Faraid dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai 

Buku Surabaya. 
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6) Minah al-Saniyyah terjemahan dalam bahasa Indonesia 

dengan penerbit al-Ihsan Surabaya. 

7) Nural-MubinfiAdabal-Mushallin penerbitMajlisTa’lif waal-

Khatath,Bangilan,Tuban. 

8) Jawahir al-Lammaah  terjemahan bahasa Jawa penerbit 

Majlis Ta’lifwa al-Khatath,Bangilan,Tuban. 

9) Kifayat al-Akhyar terjemahan d alam bahasa Jawa Juz I 

dengan penerbit Majlis Ta’lifwa al-Khatath,Bangilan, Tuban. 

10) Manasik Haji dalam bahasa Jawa dengan penerbit Majlis 

Ta’lifwa al-Khatath,Bangilan,Tuban. 

11) Manasik Haji dalam bahasa Indonesia dengan penerbit 

MajlisTa’lifwa al-Khatath,Bangilan,Tuban. 

12) Masail al-Janaiz dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Majlis Ta’lifwa al-Khatath,Bangilan,Tuban. 

13) Minhaj al-Abidin terjemahan dalam bahasa Jawa dengan 

penerbit Balai BukuSurabaya. 

14) Masailal-Nisa dalam bahasaJawa dengan penerbit Balai 

BukuSurabaya. 

15) Abi Jamrah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan 

penerbit Balai Buku Surabaya. 

16) Safinat an Naja terjemahan dalam bahasa Jawa dengan 

penerbit Balai Buku Surabaya. 
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17) Bahjat al-Masail terjemahan dalam bahasa Jawa dengan 

penerbit al-Ihsan Surabaya. 

18) Sulam al-Taufiq terjemahan dalam bahasa Jawa dengan 

penerbit Balai Buku Surabaya. 

19) Pegangan Modin dalam bahasa Indonesia dengan penerbit 

Kiblat Surabaya. 

20) Al-Bajuri terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Kiblat Surabaya. 

21) Masail al-Janaiz dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Kiblat Surabaya. 

22) Fashalatan dalam bahasa Indonesia dengan penerbit 

Progresif Surabaya. 

23) Fashalatan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Sumber 

Surabaya. 

24) Matan Tahrir terjemahan dalam bahasa Jawa dengan 

penerbit al-Ihsan Surabaya. 

25) Matan Taqrib terjemahan dalam bahasa Jawa dengan 

penerbit Sumber Surabaya 

26) Fath  al-Muin terjemahan dalambahasa Jawa dengan 

penerbitAscoSurabaya. 

27) Bidayatal-HidayahterjemahandalambahasaJawa dengan 

penerbitUtsmanSurabaya. 
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28) Minhaj  al-Qawim terjemahan dalambahasaJawadengan 

penerbital-IhsanSurabaya. 

 

b. Dalam bidang kaidah bahasa Arab(Nahwu, Sharaf, danBalaghah) 

a. Alfiyah Kubra dalam bahasa Jawa dengan  penerbit Balai Buku 

Surabaya. 

b. Nadham Maqsud dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku 

Surabaya.  

c. Nadham Imrithi dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku 

Surabaya. 

d. Assharf al-Wadlih penerbit Majlis Ta’lif wa al-Khatath, Bangilan, 

Tuban. 

e. Jurumiyah terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Majlis 

Ta’lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban. 

f. Uqud al-Juman  Juz I terjemahan  dalam  bahasa  Jawa dengan 

penerbit Majlis Ta’lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban. 

g. Sulam al-Nahwi terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Asegaf Surabaya. 

h. Jauhar  al-Maknun terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan 

penerbit Menara Kudus. 

i. Jauhar al-Maknun terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Karunia Surabaya. 
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j. Alfiyah Sughra terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit al-

Ihsan Surabaya. 

c. Dalam bidang tafsir 

a. Taj al-Muslimin Juz I, II, III dan IV penerbit Majlis Ta’lif wa al-

Khatath, Bangilan, Tuban. 

b. Tafsir Jalalain terjemahan bahasa Indonesia penerbit Assegaf 

Surabaya. 

c. Tafsir Jalalain terjemahan bahasa Jawa penerbit Assegaf Surabaya. 

d. Tafsir al-Iklil fi Ma’ani al-Tanzil dalam bahasa  Jawa dengan penerbit 

al Ihsan Surabaya. 

e. Tafsir surat Yasin yang ditulis dengan bahasa Jawa. 

f. Al-Itqan terjemahan karya al-Suyuthi ke dalam bahasa Jawa. 

d. Dalam bidang hadits 

a. Al-Jami al-Saghir terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan 

penerbit Karunia Surabaya. 

b. Al-Jami al-Saghir terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Assegaf Surabaya. 

c. Tiga Ratus Hadits dalam bahasa Jawa dengan penerbit Bina Ilmu 

Surabaya. 

d. Hadits Mimiyyah dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf 

Surabaya. 

e. Riyadh al-Shalihin terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit 

Assegaf Surabaya. 
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f. Durrot al-Nasihin terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Asco 

Pekalongan. 

g. Durrot al-Nasihin terjemahan bahasa Indonesia dengan penerbit 

Menara Kudus. 

h. Riyadh al-Shalihin terjemahan bahasa Indonesia dengan penerbit 

Karunia Surabaya. 

i. 633 Hadits Nabi dalam bahasa Jawa dengan penerbit al- Ihsan 

Surabaya.  

j. Bukhari terjemahan dalam bahasa Jawa dan penerbit Asco 

Surabaya. 

k. Bulughul Maram terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

al-Ihsan Surabaya. 

l. Adzkar al-Nawawi terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

al-Ma’arif Bandung. 

m. Bukhari terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan penerbit 

Assegaf Surabaya. 

n. Jami al-Shaghir terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit al-

Ihsan Surabaya. 

e. Dalam bidang akhlaq-tasawuf 

a. Al-Fushul al-Arba’iniyyah dalam bahasa Arabdengan penerbit Balai 

Buku Surabaya. 

b. Al-Hikam terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf 

Surabaya. 
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c. Adzkiya dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf Surabaya. 

d. Adzkiya dalam bahasa Indonesia dengan penerbit Assegaf Surabaya 

e. Sihr al-Khutaba dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf 

Surabaya. 

f. Syams al-Ma’arif terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf 

Surabaya. 

g. Hasyiyat Asma dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf 

Surabaya. 

h. Dalail terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf Surabaya. 

i. Al-Syifa terjemahan bahasa Indonesia dengan penerbit Karunia 

Surabaya. 

j. Idhat al-Nasiin terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Karunia Surabaya dan Raja Murah Pekalongan. 

k. Hidayat al-Shibyan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku.  

l. Asma’ al-Husna terjemahan dalm bahasa Jawa dengan penerbit al-

Ihsan Surabaya. 

m. Idhat al-Nasiin terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Raja 

Murah Pekalongan. 

n. Ihya Ulumuddin terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Raja 

MurahPekalongan. 

o. Lukluah terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Kiblat Surabaya 

p. Taklim terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Imam Surabaya. 
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q. Washaya terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Utsman 

Surabaya. 

r. Aurad al-Balighah dalam bahasa Jawa dengan penerbit Kiblat 

Surabaya. 

f. Dalam bidang ilmu kalam (Teologi) 

a. Tijan  al-Daroriterjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai 

Buku Surabaya. 

b. Syu’b al-Iman dalam bahasa Jawa dengan penerbit al-IhsanSurabaya. 

g. Dalam bidang yang lain 

a. Nur al-Yaqin terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan penerbit 

Karunia Surabaya. 

b. Minhat al-Rahman dalam bahasa Jawa dengan penerbit Menara 

Kudus. 

c. Khutbah Jumat dalam bahasa Jawa dengan penerbit Karya Abadi 

Surabaya. 

d. Al-Rahbaniyyah dalam bahasa Indonesia dengan penerbit Balai Buku 

Surabaya. 

e. Syi’ir Qiyamat dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf Surabaya.  

f. Dziba’ Makna dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku 

Surabaya.  

g. Qurrat al-‘Uyun terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Majlis Ta’lif wa al-Khatath Bangilan, Tuban. 
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h. Manaqib Walisongo penerbit Majlis Ta’lif  wa al-Khatath, Bangilan, 

Tuban. 

i. Dalail terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Majlis Ta’lif wa al-

Khatath, Bangilan, Tuban. 

j. Aurad al-Balighoh (wirid Jawa) dengan  penerbit Majlis Ta’lif wa al-

Khatath, Bangilan, Tuban. 

k. Attadzkirat al-Haniyyah (khutbah) penerbit Majlis Ta’lif wa al-

Khatath, Bangilan, Tuban. 

l. Misbah al-Dawji (barjanji) terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit 

Majlis Ta’lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban. 

m. Hizb Nashar dalam bahasa Jawa dengan penerbit Majlis Ta’lif wa al-

Khatath, Bangilan, Tuban. 

n. Wirid Ampuh penerbit Majlis Ta’lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban. 

o. Khutbah Jum’ah dalam bahasa Jawa dengan penerbit al- Ihsan 

Surabaya. 

p. Nadzam Burdah terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit 

Assegaf Surabaya. 

q. Beberapa Hizb dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf Surabaya. 

r. 300Doa dalam bahasa Indonesia dengan penerbit Samsiyah Solo.  

s. Dakwat al-Ashhab dalam bahasa Jawa dengan penerbit Kiblat 

Surabaya. 

Dari beragam karyanya yang telah banyak diterbitkan dan beredar di 

masyarakat, bisa diketahui bahwa dia tipe ulama yang tidak hanya menonjol 
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dalam satu atau dua bidang ilmu pengetahuan. Hampir seluruh bidang ilmu 

dia kuasai, mulai dari ilmu alat, fiqih, Hadits, Tafsir, Balaghoh, Tasawuf, 

Kalam dan lainnya. Hanya satu bidang ilmu yang tidak pernah dia ajarkan dan 

terjemahkan yaitu Mantiq. 

Dari kebanyakan karya yang dia persembahkan kepada masyarakat, 

nampak sekali kiai ini adalah pengagum Tasawuf. Kecenderungannya 

menggunakan pendekatan Tasawuf kerap kali ditemukan dalam setiap 

keterangan yang dia sajikan, menjadi bukti ketertarikannya terhadap bidang 

ini. Begitupun juga dalam materi pengajian umum mingguan maupun bulanan 

yang dia isi, dia selalu mengkaji ilmu-ilmu Tasawuf.  

Kitab karangannya selain menterjemah, diantaranya, yaitual-Iklil fi 

Ma’ani al-Tanzil yang ditulis pada tahun 1403 H. Kitab Aqimus Sholah yang 

menerangkan tentang tata krama shalat ditulis pada 10 Muharam 1412 H., al-

Fushul al-Arba’iniyyah berbahasaArabtentang masalah-masalah pokok 

keagamaan serta pendidikan akhlaq ditulis pada tahun 1414 H. 

KH. Misbah Musthofa wafat pada usia ke-78, tepatnya hari Senin, 07 

Dzul Qo’dah tahun 1414 H. atau bertepatan dengan 18 April 1994 M. 

Meninggalkan dua orang istri, lima putra dan kitab-kitab karangannya yang 

belum sempat terseleseikan. Diantaranya, 6 buah kitab berbahasa Arab yang 

belum sempat beliau berikan judul dan kitab Tajul Muslimin yang sampai 

wafatnya baru terselseikan 4 juz. Dan jenazah almarhum dikebumikan 

bersebelahan dengan makam KH. Abdurrohman di pesarean di 

puncakbukityang oleh masyarakat sekitar disebut dengan Makaman Kaji, 
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bukit pekuburanDesa Banjarworo sekitar 3 km ke utara dari kediaman beliau 

Desa Karang Tengah Bangilan Tuban. 

 

 

 

B. Bagaimanakah pemikiran KH. Misbach Musthafa tentang Pendidikan 

Agama Islam dalam kitab Al-Fushul Al-Arba’iniyyah 

1. Pendidikan Agama Islam 

a. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan dalam konteks Islam secara umum memiliki 

tiga bahasa dasar di antaranya, tarbiyah, ta’dīb dan 

ta‘līm.(Nizar,2011:84) Pertama, tarbiyah, rabbā yurabbī tarbiyan 

(pendidikan, pengasuhan, memelihara, merawat, mengatur dan 

menjaga kelestarian). Lafaz ini terkhusus pada seluruh ciptaannya 

termasuk manusia. Kedua, ta’dīb, addaba yu’addibu ta’dīban 

(pendidikan, perbaikan) Lafaz ini mengandung arti ilmu, keadilan, 

kearifan, krbijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. 

Konsep kata ta’dīb lebih sempit dibanding dengan tarbiyah. Sebab 

ta’dīb dari segi lafad dan subtansinya mengarah pada manusia saja, 

tidak yang lainnya. Ketiga, ta‘līm, ‘allama yu‘allimu ta‘līman 

(pengajaran, pendidikan) meskipun dilihat dari segi kamus Bahasa 

Arab memliki kesamaan dengan etimologi lainnya di atas, Lafaz 

ini terkhusus pada tokoh agama yaitu orang mengetahui ajaran 
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Islam atau memiliki ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, kesimpulannya adalah ilmu dan amal, dan 

hanya orang tertentu saja seperti nabi, rasul, ulama dan ustazd. 

Ramayulis mendefinisikan pendidikan Islam yaitu sebuah 

proses yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan idiologi Islam. Zakiyah 

Daradjat, pendidikan Islam adalah proses pembentukan 

kepribadian muslim dengan mendidik iman dan amal berdasarkan 

syariat Islam.(Daradjat,2014:84) Adapun M. Arifin menguraikan 

bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang 

mengayomi seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba 

Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh 

aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun 

ukhrawi.(Arifin,2003:8) Dengan demikian pengertian pendidikan 

Islam adalah proses pembentukan seluruh aspek kehidupan 

manusia atas dasar ilmu yang bersumber dari ajaran Islam, 

sehingga membentuk (insan kamil) yaitu manusia yang beretika 

dan berpengetahuan. Dalam pendidikan Islam terdapat nilai-nilai 

pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan seluruh aspek 

kehidupan yang harus dicapai oleh setiap muslim guna menjadi 

khalifah di muka bumi yang mengemban tugas dari Tuhan. Untuk 

mencapai itu semua ada nilai-nilai yang harus dimiliki setiap 

manusia. Nilai itu mencakup akhlak, akidah/tauhid dan ibadah. 
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Sebagaimana pendapat Aminuddin, dkk. menyebutkan akhlak 

terbagi atas dua macam dan diantara dua macam itu akan 

dijelaskan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di 

dalamnya.(Aminuddin,2005:154) 

Selanjutnya adalah nilai-nilai akhlak. Akhlak kepada Allah 

berupa beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah 

untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya. Berzikir 

kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan 

kondisi, baik diucapkan dengan lisan maupun dalam hati. Berdoa 

kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa 

merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan 

keterbatasan dan ketidakmampuan manusia sekaligus pengakuan 

akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu.  

Akhlak kepada manusia, sebagai berikut. Akhlak kepada 

Rasulullah, seperti mencintai Rasulullah secara tulus dengan 

mengikuti sunah-sunah beliau. Akhlak kepada orang tua, seperti 

berbuat baik kepada keduanya (birr al-wālidayn) dengan ucapan 

dan perbuatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk-bentuk 

perbuatan, antara lain: menyayangi dan mencintai mereka sebagai 

bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah 

lembut, menaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni 

mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Berbuat 

baik terhadap orang tua tidak hanya ketika mereka masih hidup, 
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tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia 

dengan cara mendoakan dan meminta ampunan menepati janji 

mereka yang belum terpenuhi. 

Akhlak kepada diri sendiri, seperti sabar adalah perilaku 

seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian 

nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya; syukur, 

yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak 

bisa terhitung banyaknya; tawadu, yaitu rendah hati, senantiasa 

menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya 

maupun miskin. Sikap tawadu lahir dari kesadaran akan hakikat 

dirinya sebagaimanusia yang lemah dan serba terbatas. 

Akhlak kepada keluarga, karib dekat, seperti saling 

membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, 

saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti 

kepada ibu-bapak, mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan 

memelihara hubungan silaturahmi. Akhlak kepada tetangga,seperti 

saling mengunjungi, saling membantu di waktu senggang, lebih-

lebih di waktu susah, saling memberi, saling menghormati dan 

saling menghindari pertengkaran dan permusuhan. Akhlak kepada 

masyarakat, seperti memuliakan tamu, menghormati nilai dan 

norma yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam 

melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota 
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masyarakat, termasuk diri sendiri, untuk berbuat baik dan 

mencegah diri dari melakukan perbuatan dosa. 

Akhlak kepada lingkungan hidup, seperti sadar dan 

memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan 

memanfaatkan alam, terutama hewani dan nabati untuk 

kepentingan manusia dan makhluk lainnya. 

Sedangkan Ali Hamzah merinci dan membedakan akhlak 

menjadi tiga macam, yaitu akhlak kepada Allah yang meliputi 

melaksakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, 

mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun dan siapapun 

dengan mempergunakan kalam Allah sebagai pedoman hidup, 

mensyukuri nikmat dan karunia Allah, berzikir kepada Allah, 

berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawaduk kepada 

Allah, baik sangka kepada Allah, mengagungkan Allah, dan 

bertaubat kepada Allah. Akhlak kepada diri sendiri meliputi rela, 

suka, senang dan lapang dada terhadap sikap seseorang; sabar 

terhadap diri sendiri; syukur, sikap berterima kasih atas pemberian 

Allah; tawaduk terhadap yang orang yng lebih tua; jujur dalam 

perkataan dan perbuatan amanah, bertanggung jawab atas apa yang 

dipercayakan kepadanya; adil, menempatkan sesuatu pada 

tempatnya; malu terhadap Allah dan diri sendiri. Akhlak kepada 

orang tua atau keluarga meliputi berbakti kepada kedua orang tua; 

mengasihi dan menyayangi serta sopan dalam bertutur kata dan 
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perbuatan. Akhlak kepada makhluk lain meliputi menyayangi 

hewan; etika terhadap hewan dan tumbuhan; menyayangi 

tumbuhan; menghormati jin. Akhlak kepada lingkungan; 

melestarikan alam; membuang sampah pada tempatnya; 

memanfaatkan secukupnya(Hamzah:150) 

Syekh Imam Nawawi menambahkan tentang akhlak 

terhadap sesama manusia meliputi tolong menong terhadap sesama 

apabila mengalami kesusahan atau musibah; mendekatkan diri 

pada ulama; zuhud, tidak keduniawian dalam hal harta; rendah hati 

terhadap yang lebih tua; menjaga lisan. larangan meremehkan; 

keutamaan sabar, syukur dan santun; saling 

memaafkan.(Nawawi:7) 

Selanjutnya adalah nilai-nilai akidah. Akidah adalah ikatan 

yang menjadi gantungan segala sesuatu, kedudukannya sangat 

sentral dan fundamental karena menjadi asas ikatan semua muslim. 

Kaitannya dengan nilai pendidikan Islam, bahwa di dalam akidah 

ada yang namanya Rukun Iman yang menjadi pedoman umat 

Islam, dan di dalamnya terdapat enam poin penting yang berurutan 

yang wajib diyakini setiap muslim. Hal itu dikemukakan M. Daud 

Ali dalam bukunya. Pertama, keyakinan kepada Allah , menurut 

akidah Islam, konsepsi tentang ketuhanan yang maha esa disebut 

tauhid. Kedua, keyakinan kepada Allah sebagai berikut: Allah 

maha esa dalam zatnya. Allah maha esa dalam sifat-sifatnya. Allah 
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maha hidup. Allah maha berkuasa. Allah maha berkehendak. Allah 

maha esa dalam wujudnya. Allah maha esa dalam menerima 

ibadah. Allah maha esa dalam menerima hajat dan hasrat.(Ali:199) 

Allah maha esa dalam memberi hukum. Allah maha esa dalam 

menerima taubat. Ketiga, keyakinan pada para malaikat. Ketiga, 

keyakinan pada kitab-kitab suci sebagai berikut. Keempat, 

keyakinan pada para nabi dan rasul. Kelima, keyakinan pada hari 

kiamat keyakinan ini sangat penting, sebab orang Islam yang tidak 

meyakini adanya hari kiamat, sama halnya dengan orang yang 

tidak percaya terhadap ajaran agama Islam. Keenam, keyakinan 

pada takdir (kada dan kadar) ketentuan dan ketetapan Allah 

menurut ukuran atau norma tertentu yang diberlakukan kepada 

manusia mulai lahir hingga mati. 

Selanjutnya adalah nilai ibadah/syariat. Ibadah merupakan 

panduan manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia menuju 

akhirat. Kata syariah menurut pengertian hukum Islam hukum-

hukum atau regulasi yang disampaikan Allah agar ditaati hamba-

hambanya atau juga bisa dikatakan sebagai satu sistem norma Ilahi 

yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 

manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan 

alam lainnya.(Alim,2006:139) Ibadah dibagi menjadi dua, ibadah 

maḥḍah dan ghayru maḥḍah. Ibadah maḥḍah adalah ibadah yang 

jenis dan tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah dan 
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Rasulnya. Ibadah maḥḍah telah dicantumkan di rukun Islam seperti 

salat, puasa, zakat, haji dan prosedurnya jelas. Ibadah ghayru 

maḥḍah adalah ibadah muamalah, hubungan antara manusia 

dengan sesama bahkan makhluk lain dan alam semesta. Intinya 

adalah segala hal yang dilakukan manusia dapat bernilai ibadah 

asalkan ada niat karena Allah. Pelaksanaannya tidak lepas dari 

ketentuan Allah dan rasul-Nya serta tetap mendahulukan ibadah 

maḥḍah.( Berikut ini adalah dua perilaku atau perbuatan yang 

berhubungan dengan subtansi dari ibadah ghayru maḥḍah: 

keutamaan menuntut ilmu, kewajiban seorang muslim hidup di 

dunia adalah menuntut ilmu, hukumnya wajib. Sebab hal itu 

diperlukan manusia sebagai pedoman hidup, mulai dari ilmu umum 

hingga ilmu agama, dan tanpa ilmu manusia seperti berjalan tidak 

tau arah kemana dia pergi. Dengan ilmu manusia juga dapat 

membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan 

buruk.(Sarjuni,2012:99) 

2. Pemikiran KH.Misbach Musthafa Tentang Pendidikan Agama 

Islam 

Ilmu merupakan sebuah keniscayaan bagi manusia untuk meraih 

kesuksesan. Atau bisa lebih kita sempitkan lagi dengan sebuah kalimat 

“siapa yang ingin melakukan sesuatu, maka ia perlu ilmu!,” jika 

seorang individu ingin menambal ban sepeda motor, maka individu 

tersebut harus memiliki ilmu menambal ban sepeda motor. Dalam 
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setiap aspek kehidupan, ilmu sangatlah diperlukan, dalam hal sekecil 

apapun. 

Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai sistem peradaban 

mengisyaratkan pentingnya pendidikan. Isyara tini terjelaskan dari 

berbagai muatan dalam konsep ajaranya. Salah satu diantaranya melalui 

pendekatan terminologis. Secara derivative, Islam itu sendiri memuat 

berbagai makna, salah satu diantaranya yaitu kata“sullam”yang makna 

asalnya ialah tangga. Dalam kaitan dengan pendidikan,makna ini setara 

dengan makna“peningkatan kualitas” sumber daya  insani(layaknya 

tangga, meningkat naik). 

Selain itu,Islam juga ditengarai sebagai bentukan dari kata 

“Istislam” (penyerahan diri sepenuhnya kepadaketentuan Allah), 

“salama” (keselamatan), dan “salima” (kesejahteraan). Bila Islam 

dikaitkan dengan pendidikan, maka penyusunan rumusan setidak-

tidaknya harus dapat menggambarkan unsur makna kata-kata tersebut. 

Menafikan kenyataan ini akan menjadikan pendidikan Islam kurang 

lengkap. Untuk jelasnya maka konsep pendidikan menurut pandangan 

Islam harus dirujuk dari berbagai aspek, antara lain aspek keagamaan, 

aspek kesejahteraan, aspek kebahasan, aspek ruang lingkup dan aspek 

tanggung jawab.  

Adapun yang dimaksuddengan aspek keagamaan adalah 

bagaimana hubungan Islam sebagai agama dengan 

pendidikan.Maksudnyaadalah, apakah ajaran Islam memuat informasi 
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pendidikan hingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan 

konsep pendidikan Islam. Sedangkan aspek kesejahteraan merujuk 

kepada latar belakang sejarahpemikiran para ahli tentang pendidikan 

dalam Islam dari zaman ke zaman, khusus mengenai ada tidaknyaperan 

Islam dalam bidang pendidikan dalam kaitannya denganpeningkatan 

kesejahteraan hidup manusia.( alaludin.2003:70). 

Salah satu  karya monumental KH. Misbah Musthofa berbicara 

tentang pendidikan akhlak adalah kitab al-Fushul al-Arba’iniyyah. 

Karakteristik pemikiran pendidikan akhlak KH.Misbah Musthofa dalam 

kitab tersebut dapat digolongkan dalam corak praktis yang tetap 

berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Hadits selain juga terdapat corak 

sufistik. 

3. Latar Belakang Kitab al-Fushul al-Arba’iniyyah 

Kitab al-Fushul al-Arba’iniyyah yang sedang dikaji ini 

memiliki pengertian buku yang berisi empat puluh pasal masalah-

masalah keagamaan (al-Masail al-Diniyyah). Karakteristik 

pemikiran pendidikan Misbah dalam kitab  ini dapat  digolongkan 

dalam corak praktis yang tetap berpegangan teguh pada al-Qur’an dan 

al-Hadis. Kecenderungan lain dalam pemikiran beliau adalah 

mengetengahkan nilai-nilai yang bernafaskan sufistik. Kecenderungan 

ini dapatterbaca dalam gagasan-gagasan beliau dalam kitab ini terutama 

membahas konsep takhalli dan tahalli. 
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KH. Misbah mengawalinya dengan penjelasan bahwa 

permasalahan al-Masail al-Diniyyah dibagi menjadi dua, yaitu masalah 

yang berhubungan dengan keyakinan (I’tiqodiyyah) dan masalah yang 

berkaitan dengan perbuatan (‘Amaliyah).Masalah i’tiqodiyyah adalah 

hal-hal yang setiap mukalaf wajib meyakininya secara pasti, dengan 

kata lain bahwa barangsiapa yang menentang dan tidak mau 

meyakininya maka ia kafir. Masalah I’tiqodiyyah  ini secara khusus 

dibahas oleh ilmu tauhid dan ilmu Ushul al-din. Sedangkan masalah 

Amaliyah yaitu hal-hal yang mencakup perbuatan-perbuatan, ucapan-

ucapan, niat, akhlaq dalam ranah hubungan hamba dengan Allah 

maupun akhlaq sosial. Ilmu yang secara spesifik membahas ranah 

masalah amaliyah ada dua, yaitu ilmu Tasawuf dan ilmu Fiqih. 

Selanjutnya KH. Misbah juga menuturkan bahwa permulaan 

yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf~seorang berakal dan telah 

mencapai usia baligh~adalah Ma’rifatullah, yaknipengetahuan, 

mengenal Allah dan meyakininya dengan sungguh akan adanya Allah 

yang memiliki sifat-sifat wajib serta meyakini ketiadaan sifat-sifat yang 

tidak pantas dimiliki Allah, makrifat tersebut itulah yang dinamakan 

iman. Permulaan ini penting sebab menjadi dasar keabsahan dari amal 

ibadah seorang hamba yang memang diciptakan untuk mengabdi 

kepada Allah sebagaimana inti penciptaan  jin dan manusia adalah 

untuk menghamba pada Allah. Iman yang sempurna akan mewujud 

menjadi perbuatan dan akhlaq yang baik. Tidak akan sempurna iman 
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tersebut jika tidak disertai dengan ilmu, baik ilmu yang berkaitan 

dengan amal dzahir maupun ilmu untuk memperbaiki amal bathin. 

Maka mencari ilmu juga wajib didahulukan sebelum amal sebab amal 

ibadah rawan keliru jika tanpa ilmu.  

Kekeliruan dalam amal ibadah akan merugikan seorang hamba 

itu sendiri. Sebagaimana digambarkan dalam kitab ini bahwa terkadang 

ada seorang hamba yang memiliki keyakinan akan sifat-sifat Allah 

namun tidak sesuai dengan keyakinan yang benar. Terkadang ada 

seseorang yang sekian lama mengerjakan sesuatu yang merusak shalat 

dan cara bersucinya namun ia tidak merasa. Terkadang ada seseorang 

yang menyangka bahwa dirinya shalih dan tekun ibadah padahal ia 

selalu mengerjakan maksiat hati tanpa terasa, seperti riya, sum’ah, kibr, 

hasad, ‘ujub, dan akhlaq madzmumah lainnya yang semua itu dapat 

menyeretnya ke dalam jurang neraka. 

Dalam kitab ini KH. Misbah hendak menekankan bahwa 

perbuatan batin dan perbuatan lahir itu harus selaras. Keselarasan antara 

batin dan lahir itulah wujud dari akhlaq yang sempurna. Amaliyah 

dzahir harus disertai pula dengan memperbaiki kualitas amaliyah 

bathin. Semuanya itu haruslah dengan ilmu sebab bagiamana hendak 

memperbaiki sesuatu jika tidak memiliki ilmunya, bagaimana bisa 

membersihkan diri jika tidak mengetahui apa-apa yang mengotorinya. 

Sebab amal dzahir memiliki keterkaitan dengan amal bathin. Amal 

dzahir tak akan selamat jika dalam bathin masih menyisakan perasaan 
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riya, ujub dan tidak ikhlas. Barang siapa yang tidak mengetahui 

persoalan bathin tersebut, pengaruhnya terhadap perbuatan dzahir serta 

cara membentengi diri dari hal-hal tersebutniscaya amal dhazhirnya 

akan sia-sia. 

  Melihat betapa pentingnya hal ini, maka KH.Misbah Musthafa 

menyusun sebuah kitab yang berisi tentang akhlak-akhlak yang harus 

diketahui oleh seorang muslim. Dalam risalah ini, beliau sajikan 

runtutan-runtutan yang harus ditempuh oleh setiap mukalaf. Walaupun 

sulit untuk menerapkan kesemuanya, akan tetapi beliau berharap dapat 

menjadi suatu bahan renungan dan ingatan, betapa pentingnya sebuah 

akhlak dalam pencapaian sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan beliau 

berharap, dengan adanya risalah ini semoga dapat memberikan 

kemanfaatan bagi siapa saja, khususnya bagi beliau sendiri semasa 

hidup dan setelah meninggalnya. 

4. Sistematika Penulisan Kitab al-Fushul al-Arba’iniyyah 

   Sistematika yang dipakai dalam penulisan kitab ini adalah 

tematik,yang penulisannya dibagi menjadi pasal-pasal. Hal ini menjadi 

keunikan tersendiri sebab lazimnya kitab ditulis berdasarkan bab-bab. 

Kitab ini terdiri dari empat puluh pasal pembahasan, yang dimulai 

dengan: 

a) Khutbah kitab 
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b) Pasal Ke-1 menjelaskan tentang pembagian masalah-masalah 

keagamaan(almasail al-diniyyah)menjadi dua: I’tiqadiyyah dan 

“Amaliyyah 

c) Pasal ke-2 menjelaskan tentang keajiban-kewajiban yang harus 

dilakukan oleh seorang Mukallaf. 

d) Pasal ke-3membahas kewajiban bagi mukallaf untuk senantiasa 

berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Sunah. 

e) Pasal ke-4 berisi tentang usaha meluruskan keyakinan (I’tiqad) 

dan aplikasinya agar selaras dengan madzhab Ahlussunah Wal 

Jama’ah. 

f) Pasal ke-5 menjelaskan keyakinan-keyakinan (al-Mu’taqodaat) 

yang menjadi prinsip ajaran Ahlussunah Wal Jama’ah. 

g) Pasal ke-6 menjelaskan tentang siapakah para Imam (pemuka 

agama) dari umat Muhammad. SAW yang harus diikuti. 

h) Pasal ke-7 membahas permasalahan bid’ah. 

i) Pasal ke-8 menjelaskan tentang empat perkara yang dapat 

menghalangi kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, yaitu; 

syaithan, nafsu, manusia dan “dunia” 

j) Pasal ke-9 mengupas tentang berbagai macam khawatir (bisikan-

bisikandalam hati manusia yang dapat mendorongnya untuk berbuat 

atau meninggalkan sesuatu). 

k) Pasal ke-10 membicarakan kiat-kiat bagi seorang hamba untuk 

memperoleh keselamatan dan mendapatkan kerajaan dunia akhirat. 
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l) Pasal ke-11membahas tanda-tanda manusia yang beruntung dan 

yang celaka. 

m) Pasal ke-12 berisi tentang kiat menyelamatkan diri dari empat 

perkara yang dapat menghalangi ibadah.  

n) Pasal ke-13 mengupas tentang akhlaq madzmumah (Kufur) 

o) Pasal ke-14 mengupas tentang akhlaq madzmumah (Ittibaaul 

hawa) 

p) Pasal ke-15 mengupas tentang akhlaq madzmumah (Hubbu al-

Riyasah) 

q) Pasal ke-16 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-Riya) 

r) Pasal ke-17 mengupas tentang akhlaq madzmumah (Thuulul amal) 

s) Pasal ke-18 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-‘Ujub) 

t) Pasal ke-19 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-Kibr) 

u) Pasal ke-20 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-Hasad) 

v) Pasal ke-21 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-Ghodzobu) 

w) Pasal ke-22 mengupas tentang akhlaq madzmumah (Su’u al-Dzon 

Billah) 

x) Pasal ke-23 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-Tathoyyur) 

y) Pasal ke-24 mengupas tentang akhlaq madzmumah (Ititba’ul 

Hawa) 

z) Pasal ke-25 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-Bukhlu) 

aa) Pasal ke-26 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-Jaza’u wa 

al-Syakwa) 
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bb) Pasal ke-27 mengupas tentang akhlaq madzmumah (al-Jur’atu 

‘ala Allah) 

cc) Pasal ke-28 membahas tentang macam-macam akhlaq mahmudah 

dd) Pasal ke-29 menjelaskan tentang bahaya-bahaya yang disebabkan 

lisan yang tak dijaga. 

ee) Pasal ke-30 menjelaskan tentang bahaya-bahaya yang disebabkan 

telinga yang tak dijaga 

ff) Pasal ke-31 menjelaskan tentang bahaya-bahaya yang disebabkan 

mata yang tak dijaga 

gg) Pasal ke-32 menjelaskan tentang bahaya-bahaya yang disebabkan 

tangan yang tak dijaga. 

hh) Pasal ke-33 menjelaskan tentang bahaya-bahaya yang disebabkan 

kaki yang tak dijaga. 

ii) Pasal ke-34 menjelaskan tentang maksiat-maksiat badan. 

jj) Pasal ke-35 menjelaskan tentang kiat mendidik anak (Tarbiyatu 

al-Awlad). 

kk) Pasal ke-36 menjelaskan bahwa ruh-ruh orang meninggal dapat 

mengambil manfaat dari amal shalih yang dilakukan oleh orang yang 

masih hidup untuk mereka. 

ll) Pasal ke-37 menjelaskan sampainya pahala shodaqoh kepada 

orang yang sudah meninggal. 

  Pasal ke-38 menjelaskan sampainya pahala puasa dar seseorang 

yang masih hidup bagi orang yang sudah meninggal. 
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mm) Pasal ke-39 menjelaskan sampainya pahala ibadah haji dari 

seseorang yang masih hidup bagi orang yang sudah meninggal. 

nn) Pasal ke-40 Khotimah kitab. 

 

5. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kitab Fushul al Arbainiyyah 

Konsep etika KH. Misbah Musthofa dalam kitabnya al-Fushul 

al-Arba’iniyyah terbagi menjadi tiga tema pokok yaitu: perilaku agama, 

perilaku dunia dan perilaku individu. Tema pertama, perilaku Agama ini 

KH. Misbah Musthofa memberikan analisis yang seimbang terhadap 

tiga hal: tentang akal, pengetahuan dan agama. Kebaikan utama yang 

dilahirkan oleh pengetahuan, adalah kemampuan untuk menjaga diri (al-

Shiyanah) dan pertahanan moral (Ni’zhahah). Kebahagiaan (al-Sa’adah) 

di dunia maupun di akhirat hanya dicapai melalui konsep syari’at. 

Pelaksanaan syariat harus bertumpu pada akal dan pengetahuan yang 

luas khususnya pengetahuan agama. Konsep Syar’iyyah dalam perilaku 

agama ini adalah amr ma’ruf dan nahi munkar baik pada dirinya sendiri 

ataupun orang lain.Sebab menurut Kiai Misbah, setiap mukallaf (baligh, 

berakal) wajib berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Sunah dalam 

setiap perkara yang berkaitan dengan keyakinan (i’tiqod), ucapan 

(aqwal), perbuatan (af’al), dantingkah laku (akhlak).13 

 
13Misbah Musthofa, al-Fushul al-Arba’iniyyah, (Tuban : Maktabah wa Mathba’ah al-

Mishbah), 8. 
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Kitab al-Fushul al-Arba’iniyyah yang sedang dikaji ini memiliki 

pengertian buku yang berisi empat puluh pasal masalah-masalah 

keagamaan (al-Masa’il al-Diniyyah). Karakteristik pemikiran 

pendidikan KH. Misbah Musthofadalam kitab  ini dapat digolongkan 

dalam corak praktis yang tetap berpegangan teguh pada al-Qur‟an dan 

al-Hadis. Kecenderungan lain dalam pemikiran beliau adalah 

mengetengahkan nilai-nilai yang bernafaskan sufistik. Kecenderungan 

ini dapat terbaca dalam gagasan-gagasan beliau dalam kitab ini, 

misalnya konsep takholli dan tahalli. 

KH. Misbah Musthofa mengawalinya dengan penjelasan bahwa 

permasalahan al-Mas’ail al-Diniyyah dibagi menjadi dua, yaitu masalah 

yang berhubungan dengan keyakinan (I’tiqodiyyah) dan masalah yang 

berkaitan dengan perbuatan (‘Amaliyah). Masalah i’tiqodiyyah adalah 

hal-hal yang setiap mukalaf  wajib meyakininya secara pasti, dengan 

kata lain bahwa barangsiapa yang menentang dan tidak mau 

meyakininya maka ia kafir. Masalah I’tiqodiyyah ini secara khusus 

dibahas oleh ilmu tauhid dan ilmu Ushul al-din. Sedangkan masalah 

Amaliyah yaitu hal-hal yang mencakup perbuatan-perbuatan, ucapan-

ucapan, niat, akhlak dalam ranah hubungan hamba dengan Allah 

maupun akhlak sosial. Ilmu yang secara spesifik membahas ranah 

masalah ‘amaliyah ada dua, yaitu ilmu Tasawuf dan ilmu Fiqih.14 

 
14Misbah Musthofa. Al-Fushul al-Arba’iniyyah. (Maktabah wa Mathba’ah Al-Misbah, 2005), 2-3. 
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Selanjutnya KH. Misbah Musthofa juga menuturkan bahwa 

permulaan yang harus dilakukan oleh seorang mukalaf~seorang berakal 

dan telah mencapai usia baligh~adalah Ma’rifatullah, yakni 

pengetahuan, mengenal Allah dan meyakininya dengan sungguh akan 

adanya Allah yang memiliki sifat-sifat wajib serta meyakini ketiadaan 

sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki Allah, makrifat tersebut itulah 

yang dinamakan iman. Permulaan ini penting sebab menjadi dasar 

keabsahan dari amal ibadah seorang hamba yang memang diciptakan 

untuk mengabdi kepada Allah sebagaimana inti penciptaan jin dan 

manusia adalah untuk menghamba kepada Allah. Iman yang sempurna 

akan mewujud menjadi perbuatan dan akhlak yang baik. Tidak akan 

sempurna iman tersebut jika tidak disertai ilmu baik ilmu yang 

berkaitan dengan amal dzahir maupun ilmu untuk memperbaiki amal 

batin. Maka mencari ilmu juga wajib didahulukan sebelum amal sebab 

amal ibadah rawan keliru jika tanpa ilmu.15 

Kekeliruan dalam amal ibadah akan merugikan seorang hamba itu 

sendiri. Sebagaimana digambarkan dalam kitab ini bahwa terkadang 

ada seorang hamba yang memiliki keyakinan akan sifat-sifat Allah 

namun tidak sesuai dengan keyakinan yang benar. Terkadang ada 

seseorang yang sekian lama mengerjakan sesuatu yang merusak shalat 

dan cara bersucinya namun ia tidak merasa. Terkadang ada seseorang 

yang menyangka bahwa dirinya shalih dan tekun ibadah padahal ia 

 
15Ibid, 5 
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selalu mengerjakan maksiat hati tanpa terasa, ia tidak membersihkan 

hatinya (takholli) dari akhlak-akhlak tercela (Madzmumah)seperti riya, 

sum’ah, kibr, hasad, ‘ujub, dan akhlakmadzmumah lainnya yang semua 

itu dapat menyeretnya ke dalam neraka.16 

Dalam kitab ini Kiai Misbah hendak menekankan bahwa 

perbuatan batin dan perbuatan lahir itu harus selaras. Keselarasan antara 

batin dan lahir itulah wujud dari akhlak yang sempurna. Amaliyah 

dzahir harus disertai pula dengan memperbaikai kualitas amaliyah 

batin. Semuanya itu haruslah dengan ilmu, sebab bagaimana hendak 

memperbaiki sesuatu jika tidak memiliki ilmunya, bagaimana bisa 

membersihkan diri jika tidak mengetahui apa-apa yang mengotorinya. 

Sebab amal dzahir memiliki keterkaitan dengan amal batin. Amal 

dzahir tak akan selamat jika dalam batin masih menyisakan perasaan 

riya, ujub dan tidak ikhlas. Barang siapa yang tidak mengetahui 

persoalan batin tersebut, pengaruhnya terhadap perbuatan dzahir serta 

cara membentengi diri dari hal-hal tersebut niscaya amal dhazhirnya 

akan sia-sia.17 

 Melihat betapa pentingnya hal ini, maka KH. Misbah Musthofa 

menyusun sebuah kitab yang berisi tentang akhlak-akhlak yang harus 

diketahui dan diupaya-amalkan oleh seorang muslim. Dalam risalah ini, 

beliau sajikan runtutan-runtutan yang harus ditempuh oleh setiap 

mukalaf. Walaupun sulit untuk menerapkan kesemuanya, akan tetapi 

 
16Misbah, Al-Fushul.....,5-6 
17Ibid, 6 
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beliau berharap dapat menjadi suatu bahan renungan dan ingatan, 

betapa pentingnya sebuah akhlak dalam pencapaian sebuah ilmu yang 

bermanfaat. Dan beliau berharap, dengan adanya risalah ini semoga 

dapat memberikan kemanfaatan bagi siapa saja, khususnya bagi beliau 

sendiri semasa hidup dan setelah meninggalnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  latar belakang, Pendidikan dan Pemikiran KH. Misbach Musthafa 

1. Latar belakang KH. Misbach Musthafa 

KH. Misbah Musthofa adalah ulama besar yang lahir di 

Desa Sawahan Gang Palen, Kabupaten Rembang Propinsi Jawa 

Tengah pada tanggal 5 Mei 1916.1Dia keturunan elit Jawa, ayahnya 

bernama Haji Zainal Musthofa.Ibunya bernama Hj. Khotijah yang 

merupakan istri kedua dari Haji Zainal Musthofa. Sebelum H. 

Zainal Musthofa menikah dengan Hj. Khotijah, ia menikah dengan 

Dakilah dan mendapatkan dua orang anak yaitu H. Zuhdi dan Hj. 

Maskanah.  

Ayah KH. Misbah Musthofa yaitu H. Zainal Musthofa 

sebelum berangkat haji bernama Ratiban, kemudian terkenal 

dengan sebutan Djojo Mustopo.2Dia dikenal masyarakat sebagai 

orang yang taat menjalakan ajaran agama disamping seorang 

pedagang kayayang sukses dalam usaha menjual batik-batik 

yangberkualitas, bukan dari kalangan kiai.Akan tetapi dia orang 

yang mencintai serta dicintai kiai dan ulama, dia seorang yang 

dermawan dan disegani masyarakat.Dari jalur ibu (Khotijah), 

 
1Misbah Musthofa, Salat dam Tata Krama, (Al-Misbah: Tuban, 2006), halaman sampul 

belakang 
2Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa, (PT. 

LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005),9. 
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KH.Misbah Musthofa mempunyai darah Makasar.Khotijah 

merupakan anak dari pasangan Aminah dan E. Zajjadi yang 

merupakan keturunan Makasar. 

Pada tahun 1923, Misbah kecil yang bernama asli Maskur  

diajak untuk ikut bapaknya, sekeluarga bersama-sama menunaikan 

ibadah haji. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang keluarga 

Misbah termasuk kalangan berada yang taraf ekonominya di atas 

rata-rata masyarakat pada saat itu.Dalam menunaikan ibadah haji 

tersebut, Haji zainal Musthofa sering sakit-sakitan hingga ahirnya 

wafat ketika menjelang pulang ke Indonesia.Keluarga dia 

merupakan orang yang taat menjalankan perintah agama. 

KH.Misbah Musthofa pergi menunaikan haji 5 kali 

sepanjang hidupnya. Setelah haji pertama bersama-sama 

keluarganya sewaktu masih kecil, kemudian nama kecilnya 

(Maskur) diganti dengan nama Misbah. Pada tahun 1979 beliau 

menunaikan ibadah haji yang kedua saat usia 63 tahun. Pada tahun 

1992, menunaikan ibadah haji ketiga ketika berusia 76 tahun. Satu 

tahun kemudian dia menunaikan ibadah hajinya yang ke-4 Tahun 

1994, dia menunaikan ibadah haji yang terahir sebelum 

menghembuskan nafasnya ketika ia berusia 78 tahun.3 

Dia merupakan putra ke-3 dari 4 bersaudara, yaitu KH. 

Bisri Musthofa, H. Aminah, KH. Misbah Musthofa sendiri dan 

 
3Siti Asmah, Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Musthofa Bangilan Tuban ( 1919-1994 

M.). Skripsi Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN).2012, 23. 
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yang terahir adalah KH. Ma’sum. Dalam perjalanan hidupnya, 

KH.Misbah Musthofa dididik secara disiplin dalam mempelajari 

ilmu agama.Sejak kecil dia telah hidup di lingkungan pesantren. 

Pendidikannya lebih banyak ia peroleh dari para gurunya daripada 

kedua orang tuanya. Itulah sebabnya corak pemikiran KH.Misbah 

tidak jauh berbeda dari guru-gurnya.Misalnya, dalam hal 

pengambilan gambar atau foto.Hingga beliau meninggal, 

KH.Misbah tidak berkenan gambarnya diambil atau difoto.Hal ini 

merujuk pada pemikiran gurunya yaitu KH.Hasyim Asy’ari yang 

tidak berkenan untuk diambil gambarnya berupa foto.4 

Oleh ayahnya, dia dan kakanya (KH.Bisri Musthofa) 

dididik dengan ketat dalam mendalami ilmu agama sehingga wajar 

saja jika KH.Misbah Musthofa menjadi ulama besar setelah 

dewasanya.KH.Misbah Musthofa selalu bersama-sama dengan 

kakaknya sewaktu kecil dalam belajar.KH. Bisri Musthofa menjadi 

ulama termasyhur di kota Rembang pengasuh pondok pesantren 

Roudlotut Tholibin, yang melahirkan banyak kiai dan ulama. 

Sedangkan KH. Misbah Musthofa menjadi ulama di Tuban juga 

banyak memiliki santri yang menjadi kiai dan ulama sebagai 

penerusnya. 

2. Pendidikan dan Pemikiran KH. Misbach Musthafa 

 
4Ibid,.24. 
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Ketika KH. Misbah Musthofa muda, terdapat dua sistem 

pendidikan bagi penduduk pribumi Indonesia.Pertama adalah 

sisitem pendidikan yang disediakan untuk para santri di Pesantren 

yang fokus pengajarannya adalah ilmu agama.Kedua adalah sistem 

pendidikan barat yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial 

Belanda dengan tujuan menyiapkan para siswa untuk menempati 

posisi-posisi administrasi pemerintah, baik tingkat rendah maupun 

menengah.Namun, sistem pendidikan kedua ini sangat terbatas 

bagi bagi masyarakat pribumi Indonesia. 

Dari kalangan pribumi yang dapat menikmati pendidikan 

modern yaitu mereka yang disebut priyayi(bangsawan).Oleh 

karena itu, hanya beberapa saja kalangan masyarakat yang 

mendapat kesempatan belajar di pendidikan sekolah modern, 

sehingga dengan mayoritas pendidikan pribumi sebagian besar 

muslim, diakui atau tidak, institusi pendidikan yang tersedia bagi 

mereka adalah pesantren.5 

Maka dari itu setelah Misbah lulus dari Sekolah Rakyat 

(SR), kemudian oleh keluarganya ia dipondokkan ke Pesantren 

Kasingan Rembang yang diasuh oleh KH. Kholil bin Harun pada 

usia 12 tahun.  Setelah mendalami ilmu di Kasingan, Misbah kecil 

meneruskan menimba ilmu di Pesantren Tebu Ireng Jombang 

asuhan KH. Hasyim Asy’ari. Seusai dari Jombang ini, dia 

 
5Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa, (PT. 

LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005),10. 
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melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Tasik Agung, dilanjutkan 

ke Pesantren Kaliwungu, hingga ahirnya memperdalam ilmu 

agama lagi  ke Mekkah. Sepulang dari Mekkah, beliau belajar pada 

mertuanya, yaitu KH.Ridlwan di Bangilan Tuban.6 

  Misbah juga dikenal dengan kecerdasannya.Semenjak kecil 

dia sudah terlihat memiliki talenta dan cita-cita dalam mendalami 

ilmu pengetahuan.Dengan demikian dia menjadi perhatian banyak 

orang.Hal ini terlihat ketika Misbah kecil mondok di Kasingan. 

Sewaktu di Kasingan, dibawah asuhan KH. Kholil selama 6 tahun, 

dia telah mempelajari kitab-kitab besar ilmu Fiqih.Diantara kitab 

besar ilmu Fiqih yang dipelajarinya di Pesantren Kasinan yaitu 

kitab Al-Umm karangan Imam Syafi’i, Bidayatul Mujtahid, dan 

I’anatut Tholibin.7 

  Selanjutnya dibawah asuhan KH. Hasyim Asy’ari, Misbah 

muda sudah terkenal dengan kepandaiannya dalam ilmu alat. Dia 

disegani teman-temannya, baik yang senior maupun yunior. Hal itu 

bisa dimaklumi karena semasa di Kasingan, dia sudah “nglothok” 

(mahir) dalam hal kitab Alfiyah Ibnu Malik,8yaitu kitab berisi ilmu 

gramatikal bahasa Arab dalam bentuk Nadzom atau syair 1000 bait, 

dia bahkan sudah hafal sampai khatam sebanyak 17 kali. Sehingga 

ketika dia di Tebu Ireng sering diminta teman-temannya untuk 

 
6Siti Asmah,Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Musthofa,25. 
7Siti Nur Faizah, Kiai Haji Misbah Musthofa Tentang Pemikiran dan Peranan dalam 

Intensifikasi Islamisasi Masyarakat Bangilan Tuban.(Surabaya, Skripsi IAIN: Fakultas Adab. SPI, 

1993),14. 
8Misbah Musthofa, Salat dam Tata Krama,17. 
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mendemonstrasikan metode pengajaran Alfiyah yang diperolehnya 

dari pondok Kasingan, yang terkenal dengan “Alfiyah 

Kasingan”.Di pondok Tebu Ireng, Misbah banyak mempelajari 

ilmu-ilmu Hadits.Diantara kitab Hadits yang dipelajarinya yaitu 

Bukhori Muslim.Pesantren Tebu Ireng inilah yang banyak 

mempengaruhi pemikiran KH. Misbah Musthofa, lebih-lebih 

pemikiran dan tradisi gurunya, yaitu KH. Hasyim Asy’ari yang 

kerap kali menjadi bahan rujukannya. 

  Seusai menimba ilmu di Tebu Ireng, ia memperdalam 

pendidikan agamanya di Makkah.KH. Misbah Musthofa pernah 

ikut dalam gerakan tarekat, akan tetapi hal itu tidak dia 

publikasikan. Nama tarekatnya yaitu tarekat Syadziliyah yang lebih 

menekankan pada amaliyah, yaitu akhlaq daripada wirid seperti 

tarekat pada umumya.9 Menurut KH. Misbah Musthofa seseorang 

yang telah masuk dalam gerakan tarekat, akan tetapi masih 

mencintai dunia maka tarekatnya mentah (tidak jadi).10 

 

 

 

 

 

 
9Siti Asmah,Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Musthofa, 26. 
10Ibid,.28. 
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B.  pemikiran KH. Misbach Musthafa tentang Pendidikan Agama 

Islam dalam kitab Al-Fushul Al-Arba’iniyyah  

1. Nilai Nilai Pendidikan Agama Islam Menurut KH. Misbach 

Musthafa dalam kitab Al-Fushul Al-Arba’iniyyah 

Kitab al-Fushul al-Arba’iniyyah yang sedang dikaji ini 

memiliki pengertian buku yang berisi empat puluh pasal masalah-

masalah keagamaan (al-Masa’il al-Diniyyah). Karakteristik 

pemikiran pendidikan KH. Misbah Musthofadalam kitab  ini dapat 

digolongkan dalam corak praktis yang tetap berpegangan teguh 

pada al-Qur‟an dan al-Hadis. Kecenderungan lain dalam pemikiran 

beliau adalah mengetengahkan nilai-nilai yang bernafaskan 

sufistik. Kecenderungan ini dapatterbaca dalam gagasan-gagasan 

beliau dalam kitab ini, misalnya konsep takholli dan tahalli. 

KH. Misbah Musthofa mengawalinya dengan penjelasan 

bahwa permasalahan al-Mas’ail al-Diniyyah dibagi menjadi dua, 

yaitu masalah yang berhubungan dengan keyakinan (I’tiqodiyyah) 

dan masalah yang berkaitan dengan perbuatan (‘Amaliyah). 

Masalah i’tiqodiyyah adalah hal-hal yang setiap mukalaf  wajib 

meyakininya secara pasti, dengan kata lain bahwa barangsiapa 

yang menentang dan tidak mau meyakininya maka ia kafir. 

Masalah I’tiqodiyyah ini secara khusus dibahas oleh ilmu tauhid 

dan ilmu Ushul al-din. Sedangkan masalah Amaliyah yaitu hal-hal 

yang mencakup perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, niat, akhlak 
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dalam ranah hubungan hamba dengan Allah maupun akhlak sosial. 

Ilmu yang secara spesifik membahas ranah masalah ‘amaliyah ada 

dua, yaitu ilmu Tasawuf dan ilmu Fiqih.11 

Selanjutnya KH. Misbah Musthofajuga menuturkan bahwa 

permulaan yang harus dilakukan oleh seorang mukalaf~seorang 

berakal dan telah mencapai usia baligh~adalah Ma’rifatullah, 

yaknipengetahuan, mengenal Allah dan meyakininya dengan 

sungguh akan adanya Allah yang memiliki sifat-sifat wajib serta 

meyakini ketiadaan sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki Allah, 

makrifat tersebut itulah yang dinamakan iman. Permulaan ini 

penting sebab menjadi dasar keabsahan dari amal ibadah seorang 

hamba yang memang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah 

sebagaimana inti penciptaan jin dan manusia adalah untuk 

menghamba kepada Allah. Iman yang sempurna akan mewujud 

menjadi perbuatan dan akhlak yang baik. Tidak akan sempurna 

iman tersebut jika tidak disertai ilmu baik ilmu yang berkaitan 

dengan amal dzahir maupun ilmu untuk memperbaiki amal batin. 

Maka mencari ilmu juga wajib didahulukan sebelum amal sebab 

amal ibadah rawan keliru jika tanpa ilmu.12 

Kekeliruan dalam amal ibadah akan merugikan seorang 

hamba itu sendiri. Sebagaimana digambarkan dalam kitab ini 

bahwa terkadang ada seorang hamba yang memiliki keyakinan 

 
11Misbah Musthofa. Al-Fushul al-Arba’iniyyah. (Maktabah wa Mathba’ah Al-Misbah, 2005), 2-3. 
12Ibid, 5 
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akan sifat-sifat Allah namun tidak sesuai dengan keyakinan yang 

benar. Terkadang ada seseorang yang sekian lama mengerjakan 

sesuatu yang merusak shalat dan cara bersucinya namun ia tidak 

merasa. Terkadang ada seseorang yang menyangka bahwa dirinya 

shalih dan tekun ibadah padahal ia selalu mengerjakan maksiat hati 

tanpa terasa, ia tidak membersihkan hatinya (takholli) dari akhlak-

akhlak tercela (Madzmumah)seperti riya, sum’ah, kibr, hasad, 

‘ujub, dan akhlakmadzmumah lainnya yang semua itu dapat 

menyeretnya ke dalam neraka.13 

Dalam kitab ini Kiai Misbah hendak menekankan bahwa 

perbuatan batin dan perbuatan lahir itu harus selaras. Keselarasan 

antara batin dan lahir itulah wujud dari akhlak yang sempurna. 

Amaliyah dzahir harus disertai pula dengan memperbaikai kualitas 

amaliyah batin. Semuanya itu haruslah dengan ilmu, sebab 

bagaimana hendak memperbaiki sesuatu jika tidak memiliki 

ilmunya, bagaimana bisa membersihkan diri jika tidak mengetahui 

apa-apa yang mengotorinya. Sebab amal dzahir memiliki 

keterkaitan dengan amal batin. Amal dzahir tak akan selamat jika 

dalam batin masih menyisakan perasaan riya, ujub dan tidak 

ikhlas. Barang siapa yang tidak mengetahui persoalan batin 

tersebut, pengaruhnya terhadap perbuatan dzahir serta cara 

 
13Misbah, Al-Fushul.....,5-6 
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membentengi diri dari hal-hal tersebut niscaya amal dhazhirnya 

akan sia-sia.14 

 Melihat betapa pentingnya hal ini, maka KH. Misbah 

Musthofa menyusun sebuah kitab yang berisi tentang akhlak-

akhlak yang harus diketahui dan diupaya-amalkan oleh seorang 

muslim. Dalamrisalah ini, beliau sajikanruntutan-runtutan yang 

harus ditempuh oleh setiap mukalaf. Walaupun sulit untuk 

menerapkan kesemuanya, akan tetapi beliau berharap dapat 

menjadi suatu bahan renungan dan ingatan, betapa pentingnya 

sebuah akhlak dalam pencapaian sebuah ilmu yang bermanfaat. 

Dan beliau berharap, dengan adanya risalah ini semoga dapat 

memberikan kemanfaatan bagi siapa saja, khususnya bagi beliau 

sendiri semasa hidup dan setelah meninggalnya. 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Al-Fushul 

Al-Arba’iniyyah 

a. Nilai Akhlak 

Dalam dunia pendidikan Islam, para sarjana dan pelaku 

pendidikan sering menggunakan istilah “pendidikan” dengan 

beberapa istilah yaitu:  al-Ta’lim, al-Ta’dib, ar-Riyaadhat dan 

al-Tarbiiyah. 

Kata Ta’lim dan ‘allama digunakan secara khusus untuk 

menunjukkan sesuatu yang dapat diulang dan diperbanyak 

 
14Ibid, 6 
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sehingga menghasilkan bekas atau pengaruh pada diri 

seseorang. Dalam konsep yang luas, hakikat pendidikan akhlak 

terkandung dalam istilah al-Tarbiiyah terdiri dari empat unsur 

yaitu: 

1) Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang 

dewasa (baligh) 

2) Mengembangkan seluruh potensi menuju 

kesempurnaan 

3) Mengarahkan seluruh potensi menuju 

kesempurnaan 

4) Dilaksanakan secara bertahap. 

Mengenai akhlak, KH. Misbah Musthofa melontarkan 

pandangannya tentang kebahagiaan dengan mengutip gagasan 

Imam Ghazali. Menurutnya, manusia secara global setidaknya 

mencari dan mencita-citakan dua hal, yaitu: al-salamat fi al-

daroini (keselamatan dunia-akherat) dan al-mulku fi al-

daroini(kerajaan dunia-akherat).15Kedua hal yang menjadi 

obyek pencarian manusia tersebut bermuara sama, yaitu 

kebahagiaan. 

Manusia di dunia ini mengharapkan dan mengejar 

kebahagiaan. Ia tidak mengharapkan kebahagiaan dan juga 

kesempurnaan. Mustahil ia berpegang pada sesuatu yang 

 
15Misbah Musthofa, al-Fushul al-Arba’iniyyah, 49. 
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menentang kebahagiaan yaitu kesengsaraan. Kesenangan 

bukanlah hakikat kebahagiaan, tetapi merupakan syarat 

kebahagiaan. Sebab banyak kesenangan yang berakhir pada 

kesengsaraan yang lebih besar. Ilmu akhlak adalah jalan 

memperoleh kebahagiaan tersebut. 

Hakekat pencipataan manusia tiada lain adalah supaya ia 

menghamba, menyembah, beribadah kepada Allah SWT. 

Demikian ini bertujuan supaya tidak ada ekspresi yang muncul 

dari manusia selain sifat-sifat keimanan dan mencicipi buah 

iman serta agar manusia memperoleh kebahagiaan dunia 

akhirat (sa’adatid daroini).Hal ini sebagaimana firman Allah 

SWT. dalam surah al-Baqarah : 21 

 

َٰٓأَيَُّها وَ   لَِّذيٱَربَّك م     ۡعب د وا  ٱ لنَّاس  ٱ يَ  قَۡبِلك ۡم    لَِّذينَ ٱَخلَقَك ۡم  ِمن 

 ٢١لَعَلَّك ۡم تَتَّق وَن 
 

Artinya: Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah 

menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu 

bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 21) 

 

Juga dalam surah adz-Dzariyat : 56 

نسَ ٱوَ  ۡلِجنَّ ٱَخلَۡقت   َوَما  ٥٦إَِّلَّ ِليَۡعب د وِن  ۡۡلِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkansupaya mereka mengabdi kepada-Ku”. (QS. adz-

Dzariyat : 56) 
 

Taqwa menjadi inti dari tujuan penghambaan manusia 

kepada penciptanya. Manusia yang bertaqwa akan memperoleh 
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kebahagiaan dunia-akhirat yang mana hal ini merupakan 

puncak pencarian orang-orang yang berakal.16Selanjutnya Kiai 

Misbah menuturkan bahwa taqwa itu memiliki tiga tingkatan 

sebagaimana berikut: 

Pertama,al-tawaqqi ‘anil ‘adzab al-mukhollad bi 

altabarri ‘an al-syirki, (menjauhkan diri dari siksa yang abadi 

dengan cara menghindari perbuatan syirik);  

Kedua, imtitsaalu awaamirillahi wa ijtinaabu mahaarimi 

dzohiron wa batinan ma’a istisy’aari al-ta’dziimi wa 

alkhosyata lillah(menjalankan segala perintah Allah dan 

menjauhi segala laranganNya secara lahir dan batin disertai 

perasaan mengagungkan dan takut kepada Allah SWT); 

Ketiga, Yatanazzahu ‘an ma yusyghilu sirrohu ‘an al-

haqqi wa yatabattalu ilaihi bi syaroosyirihi(membersihkan hati 

dari segala yang melalaikannya dari Allah yang Maha Haqq 

serta mengabdi kepadaNya dengan kesungguhan dan cinta 

sepenuh jiwa). Tiga hal tersebut di atas merupakan 

natijah,buah dari taqwa. Sedangkan taqwa tersebut tidak akan 

terwujud kecuali telah melalui tiga tahapan, yaitu:Pertama, 

ilmu (pengetahuan) sebab orang jahil  tidak tahu bagaimana 

 
16Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah,  5. 
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cara bertaqwa. Kedua, beramalberdasarkan pengetahuan 

(ilmu), ketiga, istiqomah.17 

Manusia yang menyadari bahwa hakekat penciptaan 

dirinya agar mengabdi, beribadah kepada Allah semata dan 

bahwa peribadatannya tersebut bertujuan supaya ia menjadi 

manusia yang taqwa maka sudah semestinya ia akan berusaha 

menggapai derajat itu demi kebahagiaan dunia-akhirat yang ia 

cita-citakan. Kiai Misbah menjelaskan bahwa untuk menuju 

kesana bukanlah sesuatu yang ringan sebab manusia harus 

menghadapi empat rintangan yang kerap menghalangi seorang 

hamba di dalam dia beribadah. Empat halangan tersebut yaitu: 

syaitan yang gemar menggoda manusia supaya lalai;Kedua, 

nafsu yang kerap menyeret pada keburukan; Ketiga, manusia 

bisa keluarganya bisa orang lain yang mengganggu laku 

ibadah; dan Keempat, harta dunia dengan munculnya perasaan 

kawatir habis dan berkurang,18 sehingga manusia akan terus 

mengejar dunia melalaikan ibadah. 

Menurut kiai Misbah, taqwa juga tidak akan terwujud 

kecuali dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi 

segala larangan Allah. Larangan-larangan tersebut ada yang 

khusus terdapat pada anggota badan tertentu ada yang tidak. 

Bagian pertama, yakni larangan yang berkaitan dengan 

 
17Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah,  55-56. 
18Ibid,. 40. 
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anggota badan tertentu terdapat dalam delapan macam, yaitu; 

hati, telinga, mata, mulut, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. 

Bagian kedua yakni apa yang sering disebut dengan maksiat 

badan, seperti al-raqshu(berjoget) dan membuka aurat, dlsb.19 

Dalam konteks ilmu akhlak, Kiai Misbah mengaitkannya 

dengan larangan-larangan yang seharusnya tidak dikerjakan 

oleh hati setiap insan yang beriman. Setiap manusia harus 

mengetahui apa saja larangan-larangan serta afat-nya (efek 

buruk) yang harus dibersihkan dari hati sebab keselamatan, 

kebersihan hati dari hal-hal yang dilarang tersebut merupakan 

hal yang paling penting melebihi apapun. Hati ibarat raja yang 

ditaati oleh seluruh anggota tubuh yang diibaratkan sebagai 

rakyatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

 

َصلَّ   ِ ل  ّللاه َرس و  ال َجَسدِ ى  قَاَل  فِي  َوإِنَّ  أَََّل   : َوَسلََّم  َعلَي ِه    ّللاه  

فََسدَ   فََسدَت   َوإِذَا  ك لُّه   ال َجَسد   َصل َح  َصل َحت   إِذَا  غَةً  لَم ض 

 )رواه مسلم(.ال َجَسد  ك لُّه  أَََّل َوِهَي ال قَل ب  

 

Artinya: “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallama bersabda: 

Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat 

segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh 

tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh 

tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah 

hati”. (HR. Muslim)20 

 

Cara menyelamatkan dan membersihkan hati menurut 

Kiai Misbah adalah dengan dua metode, yaitu;takhalli 

(mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela dan dari kotaran 

 
19Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah,  56-57. 
20Ibid,. 57. 
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penyakit hati yang merusak (al-akhlak al-madzmumah)dan 

tahalli (membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta 

perbuatan baik (al-akhlak al-hamidah).21 

Pada dasarnya, jiwa manusia bisa dilatih, diubah, 

dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Dari 

suatu latihan akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan akan 

menghasilkan kepribadian. Sikap mental dan perbuatan lahir 

yang sangat pentingdiisikan dalam jiwa dan dibiasakan dalam 

perbuatan dalam rangka pembentukan manusia paripurna (al-

insan al-kamil), antara lain adalah taubat, sabar, zuhud, 

tawakal, cinta, makrifat, keridhoan, dan sebagainya. Tahalli 

adalah berhias dengan sifat-sifat Allah. Akan tetapi, perhiasan 

paling sempurna dan paling murni bagi hamba adalah berhias 

dengan sifat-sifat penghambaan. Penghambaan adalah 

pengabdian penuh dan sempurna serta sama sekali tidak 

menampakkan tanda-tanda keTuhanan. Hamba yang berhias 

(tahalli) dengan penghambaan itu menempati kekekalan dalam 

dirinya sendiri dan menjadi tiada dalam pengetahuan Allah. 

Dari sini, corak pemikiran sufistik Kiai Misbah sangat terasa. 

Pemikiran beliau tentang akhlak juga tidak lepas dari corak 

sufisitik disamping juga mengupas dari pendekatan rasio. 

 
21Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah, 57. 
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Secara etimologis, akhlak berarti character, 

dispositiondan moral constitution. Al-Gazali berpendapat 

bahwa manusia memiliki citra lahiriah yang disebut dengan 

khalq, dan citra batiniyah yang disebut dengan khulq.Khalq 

merupakan citra fisik manusia, sedang khulq merupakan citra 

psikis manusia. Berdasarkan kategori ini, khulq secara 

etimologi memiliki arti gambaran atau kondisi kejiwaan 

seseorang tanpa melibatkan unsur lahirnya. Al-Gazali lebih 

lanjut menjelaskan bahwa khulq adalah “suatu kondisi dalam 

jiwa yang suci, dan dari kondisi itu tumbuh suatu aktifitas yang 

mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan terlebih dahulu”. Sedangkan Ibnu Miskawaih 

mendefinisikan khulq dengan “suatu kondisi jiwa yang 

menyebabkan suatu aktifitas dengan tanpa dipikirkan atau 

dipertimbangkan terlebih dahulu. Al-Jurjawiy mengemukakan 

bahwa akhlak itu hanya mencakup kondisi batiniah, bukan 

kondisi lahiriah. Misalnya, orang yang memiliki akhlak pelit 

bisa juga ia banyak mengeluarkan uangnya untuk kepentingan 

riya’, boros, dan sombong. Sebaliknya, orang yang memiliki 

akhlak dermawan bisa jadi ia menahan mengeluarkan uangnya 

demi kebaikan dan kemaslahatan. 

Kiai Misbah mendefinisikan akhlak sebagai kemampuan 

alami (malakah) yang darinya lahir perilaku-perilaku 
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nafsaniyah(diri), baik berupa ucapan, perbuatan maupun 

keyakinan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran 

terlebih dahulu.22Substansi nafsani manusia memiliki tiga 

daya, yaitu; (1) kalbu (fitrah ilahiyah) sebagai aspek supra-

kesadaran manusia yang memiliki daya emosi (rasa); (2) akal 

(fitrah insaniyah) sebagai aspek kesadaran manusia yang 

memiliki daya kognisi (cipta); dan (3) nafsu (fitrah 

hayawaniyah) sebagai aspek pra atau bawah-kesadaran 

manusia yang memiliki daya konasi (karsa). Ketiga komponen 

nafsani ini berintegrasi untuk mewujudkan suatu tingkah laku. 

Kalbu memiliki kecenderungan natur ruh, nafs (daya syahwat 

dan gadhab) memiliki kecenderungan pada natur jasad, sedang 

akal memiliki kecenderungan antara ruh dan jasad. Dari sudut 

tingkatannya, kepribadian itu merupakan integrasi dari aspek-

aspek supra-kesadaran (fitrah ketuhanan), kesadaran (fitrah 

kemanusiaan), dan pra atau bawah-kesadaran (fitrah 

kebinatangan). Sedang dari sudut fungsinya, kepribadian 

merupakan integrasi dari daya-daya emosi, kognisi, dan 

konasi, yang terwujud dalam tingkah laku luar (berjalan, 

berbicara, dan sebagainya) maupun tingkah laku dalam 

(pikiran, perasaan, dan sebagainya). 

 
22Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah,  57-58. 



19 
 

 

Kiai  Misbah menuturkan, di dalam jati diri manusia 

yang sering diungkapkan dengan sebutan “AKU” mempunyai 

tiga potensi dasar, yaitu potensi al-quwwah al-

aqliyyah(kekuatan akal), potensi al-ghodlobu(kekuatan 

emotional quotient/mental), dan potensi al-

syahwatu(kesenangan/hawa). Masing-masing tiga potensi 

dasar tersebut memiliki sisi positif yang bisa digambarkan 

sebagai garis tengah dan dua sisi negatif berada di tepi kanan 

dan kiri. Sisi positif yang bisa muncul dari akal yaitu potensi 

al-hikmah yaitu sifat bijaksana kebijaksanaan. Sisi positif yang 

bisa lahir dari potensi al-ghodlobu ialah al-syaja’ah yaitu 

potensi keberanian. Sisi positif yang bisa timbul dari potensi 

al-syahwatuialah potensi al-‘iffah yaitu dorongan untuk 

menghindari dari perbuatan terlarang atau haram. Tiga sisi 

positif yang muncul dari tiga potensi dasar manusia tersebut di 

atas merupakan sumber lahirnya sifat-sifat terpuji (al-shifaat 

al-hamidah).Sedangkan sisi negatif yang bisa muncul dari 

masing-masing tiga potensi dasar manusia tersebut, yaitu: dari 

potensi akal bisa munucul sifat jarabazah(licik) dan 

biladah(lemah akal).Dari potensi al-ghodzobbisa lahir potensi 

tahawwur(konyol) dan al-jubn(pengecut). Dari potensial-

syahwatbisa lahir potensial-syaroh(mengumbar nafsu) dan al-

khumud(membunuh nafsu). Sisi-sisi negatif tersebut 
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merupakan sumber dari segala sifat-sifat buruk atau tercela (al-

shifaat al-dzamimah).23 

Senada dengan paparan di atas, Menurut Aristoteles 

akhlak yang pada hakikatnya jalan menuju kebahagiaan, ialah 

memperhatikan keadilan dan garis tengah (had wasth/central 

line). Ia mengatakan: “Keutamaan atau ahklak adalah garis 

tengah antara ifrath (melampaui batas) dan tafrith (menyia-

nyiakan/sembrono). Ia yakin bahwa setiap kondisi jiwa atau 

spiritual memilki batas tertentu, yang bila di bawah batas atau 

melampauinya adalah suatu kehinaan. Dan batas tertentu 

tersebut adalah suatu keutamaan atau kemuliaan. Misalnya 

sifat berani (syaja’ah), berhubungan dengan kekuatan 

emosional, dan tujuannya adalah pembelaan diri (difa’). Sifat 

ini adalah batas atau garis tengah antara sifat pengecut (jubn) 

dan sifat konyol (tahawwur). Sifat iffat, berhubungan dengan 

kekuatan syahwat, ialah garis tengah antara membunuh nafsu 

(khumud) dan mengumbar nafsu (syarrah). Sifat hikmah 

(bijak), berhubungan dengan kekuatan akal, ialah garis tengah 

antara akal licik dan lemah akal, ialah garis tengah antara 

bakhil dan boros. Sifat tawadhu, ialah garis tengah antara 

sombong dan menghinakan diri. 

 
23Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah,  57-58. 
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Keutamaan moral merupakan suatu sikap yang 

memungkinkan manusia untuk memilih jalur tengah antara dua 

sisi ekstrem yang saling berlawanan. Sebagai contoh, 

keberanian (syaja’ah)dan kemurahan hati merupakan pilihan 

yang dilaksanakan oleh rasio antara dua hal ekstrem yang 

berlawanan. Keberanian merupakan jalan tengah antara sikap 

gegabah dan pengecut, sedang dermawan merupakan jalan 

tengah antara sikap boros dan kikir. Dari sisi ini terlihat sekali 

bahwa KH. Misbah merupakan seorang intelektual yang 

mengkolaborasikan antara nash dan rasio. Konsep akhlak KH 

Misbah di atas ada kemiripan dengan gagasan etika 

Aristoteles. 

Metodologi pendidikan dapat diartikan sebagai cara-cara 

yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

ditetapkan, yaitu perubahan-perubahan kepada keadaan yang 

lebih baik dari sebelumnya. Terdapat dua metode yang  

diajukan  oleh  Kiai Misbah dalam mencapai pribadi yang 

baik, yaitu Takhalli dan Tahalli. 

Pertama, takhalli, yakni mengosongkan hati dari sifat-

sifat tercela dan dari kotaran penyakit hati yang merusak (al-

akhlak al-madzmumah).Proses ini adalah bertujuan untuk 

menanggulangi akhlak tercela. Kia Misbah menjelaskan secara 
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global terdapat delapan tahapan penanggulangannya sebagai 

berikut:24 

1. Mengenali hakekat penyakit-penyakit hati, seperti kibr, hasad, 

serta imbasnya, mengenali negasi/lawan dari pnyakit tersebut 

berikut faidah memilikinya. 

2.  Mengetahui keberadaan penyakit-penyakit tersebut di dalam 

diri. Hal ini dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu: meneliti 

ke dalam diri (taftisy), merenungi diri (ta’ammul), khabar dari 

orang lain yang menunjukkan keapada aib diri kita, 

mengeksplorasi (tafakhus) ucapan musuh mengenai aib-

aibnya. 

3. Mampu memilah-milah asbab-asbab penyakit hati 

4. Menghilangkan faktor-faktor penyebab penyakit hati disertai 

mengerjakan sifat-sifat utama yang menjadi negasi penyakit 

hati tersebut. 

5. Menahan diri untuk mencela baik di kala sendirian maupun di 

keramaian. 

Takhalli atau penarikan diri sang hamba yang 

menginginkan dirinya dekat dengan Allah haruslah menarik 

diri dari segala sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dari 

Allah. Takhalli merupakan segi filosofis terberat, karena terdiri 

dari mawas diri, pengekangan segala hawa nafsu dan 

 
24Misbah Mustofa, Al-Fushul....,58 
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mengkosongkan hati dari segala-galanya, kecuali dari diri yang 

dikasihi yaitu Allah SWT. 

Takhalli berarti mengkosongkan atau memersihkan diri 

dari sifat-sifat tercela dan dari kotoran penyakit hati yang 

merusak. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan 

diri dari kemaksiatan dengan segala bentuk dan berusaha 

melepaskan dorongan hawa nafsu jahat. Menurut kelompok 

sufi, maksiat dibagi menjadi dua : maksiat lahir dan batin. 

Maksiat batin yang terdapat pada manusia tentulah lebih 

berbahaya lagi, karena ia tidak kelihatan tidak seperti maksiat 

lahir, dan kadang-kadang begitu tidak di sadari. Maksiat ini 

lebih sukar dihilangkan. 

Perlu diketahui bahwa maksiat batin itu pula yang 

menjadi penggerak maksiat lahir. Selama maksiat batin itu 

belum bisa dihilangkan pula maksiat lahir tidak bisa di 

bersihkan. Maksiat lahir Adalah segala maksiat tercela yang di 

kerjakan oleh anggota lahir. Sedangkan maksiat batin adalah 

segala sifat tercela yang dilakukan oleh anggota batin dalam 

hal ini adalah hati, sehingga tidak mudah menerima pancaran 

nur Illahi, dan tersingkaplah tabir (hijab) yang membatasi 

dirinya dengan tuhan. 

Kedua, tahalli, yakni berhias. Maksudnya adalah 

membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan baik 
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(al-akhlak al-hamidah).25Berusaha agar dalam setiap gerak 

prilaku selalu berjalan diatas ketentuan agama, baik kewajiban 

luar maupun kewajiban dalam atau ketaatan/kesetiaan lahir 

maupun batin. Ketaatan lahir maksutnya adalah kewajiban 

yang bersifat formal, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain 

sebagainya. Sedangkan ketaatan batin seperti iman, ikhsan, dan 

lain sebagainya. Tahalli adalah semedi atau meditasi yaitu 

secara sistematik dan metodik, meleburkan kesadaran dan 

pikiran untuk dipusatkan dalam perenungan kepada Tuhan, 

dimotivasi bahana kerinduan yang sangat dilakukan seorang 

sufi setelah melewati proses pembersihan hati yang ternoda 

oleh nafsu-nafsu duniawi. 

Tahalli merupakan tahap pengisian jiwa yang telah 

dikosongkan pada tahap takhalli. Dengan kata lain, sesudah 

tahap pembersihan diri dari segala sifat dan sikap mental yang 

baik dapat dilalui, usah itu harus berlanjut terus ketahap 

berikutnya, yaitu tahalli. Pada perakteknya pengisian jiwa 

dengan sifat-sifat yang baik setelah dikosongklan dari sifat-

sifat buruk, tidaklah berarti bahwa jiwa harus dikosongkan 

terlbeih dahulu baru kemudian di isi. Akan tetapi, ketika 

menghilangkan kebiasaan yang buruk, bersamaan dengan itu 

pula diisi dengan kebiasaan yang baik. 

 
25Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah, 57. 
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 Pada dasarnya jiwa manusia bias di latih, dikuwasai, 

diubah, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu 

sendiri. Dari satu latihan akan menjadi kebiasaan dan 

kebiasaan akan mengahasilkan kepribadian. Sikap mental dan 

perbuatan lahir yang sangat pentiang diisikan dalam jiwa dan 

dibiasakan dalam perbuatan dalam rangka pembentukan 

manusia paripurna antara lain adalah taubat, sabar, zuhud, 

tawakal, cinta, makrifat, keridhoan, dan sebagainya. 

Secara praktis konsep takhalli-tahalli dapat diwujudkan 

dengan cara sebagai berikut: 

Pertama, berupaya membiasakan didalam aktifitas yang 

diperbanyakdenganperkara tingkah laku yang terpuji (katsroh 

al-isti ’mal) secara terus-menerus (al-mumarosah) melatih dari 

melakukan prilaku yang sopan dan beradab serta mencegah 

dari hal hal yang tidak sepatutunya dikerjakan. 

Kedua, dengan menjadikan pengalaman dan ilmu 

pengetahuan sebagi bahan dari eksperimen baik dari intern dan 

ekstern. Pengetahuan dan pengalaman yang dimaksud adalah 

pengetahuan dan pengalaman yang berkenaan dengan hukum-

hukum akhlak yang berlaku bagi sebab munculnya kebaikan 

dan keburukan bagi manusia. Dengan cara ini, seseorang tidak 

akan terseret dalam perbuatan yang tidak baik, karena 

berlandaskan ke arah akibat dan sebab nantinya apa yang telah 
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dilakukan. Usaha-usaha untuk mengubah akhlak pada  sesuatu 

hal yang memerlukan cara-cara efektif itulah yang selanjutnya 

kita kenal dengan istilah metodologi. Dengan demikian, 

metode ini terkait dengan perubahan atau perbaikan. Jika 

sasarannya adalah perbaikan akhlak, moral dan prilaku yang 

bermuara pada kepribadian, maka metode pendidikan ini 

berkaitan dengan pendidikan kepribadian. 

 

b. Nilai Akidah 

Pendidikan adalah bentuk usaha yang berproses melalui 

tahap-tahap dan tingkatan yang dilakukan manusia dalam 

rangka memposisikan dirinya sebagai manusia.Oleh karena itu, 

sebagai sebuah aktifitas usaha pendidikan harus mempunyai 

tujuan. Lebih jauh,sistemologitersebut berimplikasi pada 

orientasi praktis(‘amaliah) dalam keilmuan.Ilmu pendidikan 

akhlak berfungsi melepas arahkan akal, agar ia secara bebas 

terkendali melakukan kajian dan penelitian dalam pengetahuan-

pengetahuan intelektual.  

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, bagi Kiai 

Misbah, pembentukan akhlak terutama akhlak kepada Allah 

tidak bisa dilepaskan dari tahapan-tahapan awal. Jadi, akhlak 

merupakan serangkaian proses panjang dari tahapan-tahapan 

dasar yang harus dilalui oleh seorang mukallaf (baligh-berakal), 
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yang meliputi; iman kepada Allah yang dilandasi dengan 

pengetahuan yang mantap;  menyadari bahwa hakekat 

penciptaan manusia ialah semata untuk beribadah kepada Allah 

SWT. Keimanan dan kesadaran tersebut akan mendorong 

manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik (al-a’mal al-

shalih) atau mewujudkan perilaku-perilaku yang terpuji (al-

akhlak almahmudah). Kesemua hal tersebut itulah yang disebut 

dengan taqwa yang puncak tujuannya adalah mendapatkan 

kerelaan (ridha) dari Allah SWT. 

c. Nilai Ibadah 

Ilmu (al-ilmu) menempati posisi pertama dalam tahapan 

dasar manusia sebelum menginjak pada tataran praktis, yakni 

ibadah. Sebab ibadah tanpa didasari ilmu (pengetahuan 

tentangnya) akan menjadi sia-sia atau terjatuh pada 

kesalahan.Ilmu itu harus didahulukan atas amal, karena ilmu 

merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan 

diamalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Ilmu itu 

pemimpin, dan amal adalah pengikutnya.”26Ibadah yang 

merupakan representasi amal lahiriyah harus dilandasi dengan 

ilmu. Sedangkan amal lahiriyah itu memiliki ketekaitan dengan 

laku-laku batiniyah yang dapat memperbaiki kualitas amal 

 
26Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah, 5. 
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lahiriyah maupun merusaknya, seperti; riya’, ujub, ikhlas, 

mengigat-ingat  nikmat Allah, dan lain sebagainya. 

Laku batin yang baik akan mengejawentah menjadi laku 

lahir yang juga baik. Inilah yang disebut dengan akhlak 

mahmudah. Sehingga memiliki ilmu untuk mengetahui laku 

batin tersebut juga wajib, antara lain, mengetahui apa saja laku 

batin mana yang harus dimiliki dan mana laku yang harus 

dibuang, juga bagaimana imbas dari tiap-tiap laku batin 

tersebut terhadap amal lahiriyah (ibadah) serta mengetahui cara 

menjaga maupun mencegah laku batin. Ini semua dimaksudkan 

agar amalan lahiriyah seorang hamba tersebut selamat. Sebab 

ketiadaan pengetahauan (ilmu) akan amal lahiriyah dan 

batiniyyah akan membuat seorang hamba itu tercecer, dengan 

kata lain, ketaatannya dalam laku lahiriyah dan batiniyah justru 

tidak akan terwujud.27 

Bila melihat penjelasan di atas, maka tujuan 

pendidikan akhlak yang ingin dicapai oleh Kiai Misbah 

terlihat akan bersifat secara totalitas yakni mencakup 

kebahagiaan dan keluangan serta kekosongan hidup 

manusia secara khissi (inderawi) dan maknawi (Esensial) 

sedangkan puncak tujuan yang hendak digapai adalah untuk 

mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta’ala 

 
27Misbah Musthofa, Al-Fushul al-Arba’iniyyah,  7. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis data dalam 

penelitian ini yang terlulis pada bagian bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diambil suatu titik kesimpulan bahwa :  

1. Latar belakang Pendidikan dan Pemikiran KH. Misbach  

Ketika KH. Misbah Musthofa muda, terdapat dua sistem 

pendidikan bagi penduduk pribumi Indonesia.Pertama adalah 

sisitem pendidikan yang disediakan untuk para santri di 

Pesantren yang fokus pengajarannya adalah ilmu agama.Kedua 

adalah sistem pendidikan barat yang dikenalkan oleh 

pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan menyiapkan para 

siswa untuk menempati posisi-posisi administrasi pemerintah, 

baik tingkat rendah maupun menengah.Namun, sistem 

pendidikan kedua ini sangat terbatas bagi bagi masyarakat 

pribumi Indonesia. 

Dari kalangan pribumi yang dapat menikmati pendidikan  

modern yaitu mereka yang disebut priyayi(bangsawan).Oleh 

karena itu, hanya beberapa saja kalangan masyarakat yang 

mendapat kesempatan belajar di pendidikan sekolah modern, 

sehingga dengan mayoritas pendidikan pribumi sebagian besar 
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muslim, diakui atau tidak, institusi pendidikan yang tersedia 

bagi mereka adalah pesantren. Maka dari itu setelah Misbah 

lulus dari Sekolah Rakyat (SR), kemudian oleh keluarganya ia 

dipondokkan ke Pesantren Kasingan Rembang yang diasuh 

oleh KH. Kholil bin Harun pada usia 12 tahun.  Setelah 

mendalami ilmu di Kasingan, Misbah kecil meneruskan 

menimba ilmu di Pesantren Tebu Ireng Jombang asuhan KH. 

Hasyim Asy’ari. Seusai dari Jombang ini, dia melanjutkan 

pendidikannya ke Pesantren Tasik Agung, dilanjutkan ke 

Pesantren Kaliwungu, hingga ahirnya memperdalam ilmu 

agama lagi  ke Mekkah. Sepulang dari Mekkah, beliau belajar 

pada mertuanya, yaitu KH.Ridlwan di Bangilan Tuban. 

KH.Misbah Musthafa menuangkan pemikiran beliau untuk 

mengarang dan menerjemahkan kitab-kitab ulama salaf karena 

menurutnya bahwa dakwah yang paling efektif dan bersih dari 

pamrih dan kepentingan apapun adalah dengan menulis, 

mengarang, dan menerjemah kitab. 

2. Pemikiran KH. Misbach Musthafa tentang Pendidikan Agama 

Islam dalam kitab Al-Fushul Al-Arba’iniyyah . Dalam kitab ini 

Kiai Misbah hendak menekankan bahwa perbuatan batin dan 

perbuatan lahir itu harus selaras. Keselarasan antara batin dan 

lahir itulah wujud dari akhlak yang sempurna. Amaliyah dzahir 

harus disertai pula dengan memperbaikai kualitas amaliyah 
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batin. Semuanya itu haruslah dengan ilmu, sebab bagaimana 

hendak memperbaiki sesuatu jika tidak memiliki ilmunya, 

bagaimana bisa membersihkan diri jika tidak mengetahui apa-

apa yang mengotorinya. Sebab amal dzahir memiliki 

keterkaitan dengan amal batin. Amal dzahir tak akan selamat 

jika dalam batin masih menyisakan perasaan riya, ujub dan 

tidak ikhlas. Barang siapa yang tidak mengetahui persoalan 

batin tersebut, pengaruhnya terhadap perbuatan dzahir serta 

cara membentengi diri dari hal-hal tersebut niscaya amal 

dhazhirnya akan sia-sia. 

Pada dasarnya jiwa manusia bisa di latih, dikuwasai, diubah, 

dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Dari 

satu latihan akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan akan 

mengahasilkan kepribadian. Sikap mental dan perbuatan lahir 

yang sangat pentiang diisikan dalam jiwa dan dibiasakan dalam 

perbuatan dalam rangka pembentukan manusia paripurna 

antara lain adalah taubat, sabar, zuhud, tawakal, cinta, 

makrifat, keridhoan, dan sebagainya. 

Secara praktis konsep takhalli-tahalli dapat diwujudkan dengan 

cara sebagai berikut: 

Pertama, berupaya membiasakan didalam aktifitas yang 

diperbanyakdenganperkara tingkah laku yang terpuji (katsroh 

al-isti ’mal) secara terus-menerus (al-mumarosah) melatih dari 
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melakukan prilaku yang sopan dan beradab serta mencegah 

dari hal hal yang tidak sepatutunya dikerjakan. 

Kedua, dengan menjadikan pengalaman dan ilmu pengetahuan 

sebagi bahan dari eksperimen baik dari intern dan ekstern. 

Pengetahuan dan pengalaman yang dimaksud adalah 

pengetahuan dan pengalaman yang berkenaan dengan hukum-

hukum akhlak yang berlaku bagi sebab munculnya kebaikan 

dan keburukan bagi manusia. Dengan cara ini, seseorang tidak 

akan terseret dalam perbuatan yang tidak baik, karena 

berlandaskan ke arah akibat dan sebab nantinya apa yang telah 

dilakukan. Usaha-usaha untuk mengubah akhlak pada  sesuatu 

hal yang memerlukan cara-cara efektif itulah yang selanjutnya 

kita kenal dengan istilah metodologi. Dengan demikian, 

metode ini terkait dengan perubahan atau perbaikan. Jika 

sasarannya adalah perbaikan akhlak, moral dan prilaku yang 

bermuara pada kepribadian, maka metode pendidikan ini 

berkaitan dengan pendidikan kepribadian. 

 

B. Implikasi 

Terdapat dua metode yang  diajukan  oleh  Kiai Misbah dalam 

mencapai pribadi yang baik, yaitu Takhalli dan Tahalli. 

a. Takhalli atau penarikan diri sang hamba yang menginginkan 

dirinya dekat dengan Allah haruslah menarik diri dari segala 
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sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dari Allah. Takhalli 

merupakan segi filosofis terberat, karena terdiri dari mawas 

diri, pengekangan segala hawa nafsu dan mengkosongkan hati 

dari segala-galanya, kecuali dari diri yang dikasihi yaitu Allah 

SWT. 

b. Tahalli, yakni berhias. Maksudnya adalah membiasakan diri 

dengan sifat dan sikap serta perbuatan baik (al-akhlak al-

hamidah). 

 

C. Saran 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam dan bertujuan 

untuk membentuk pribadi muslim yang bertaqwa, maka tanpa 

mengurangi rasa hormat terhadap semua pihak, dengan segala 

kerendahan hati, kiranya penulis sampaikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi para pendidik, orang tua dan umat Islam hendaknya dalam 

mendidik senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip 

Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, karena dari 

sumber itulah yang dapat dijadikan pedoman dasar pendidikan 

Islam dalam membina dan mendidik generasi muda dari 

kebodohan dan kesesatan menuju cahaya Islam yang benar. 

2. Bagi keluarga muslim sebagai pembina akidah Islam yang kuat 

harus mampu menyelamatkan generasi penerus dari pengaruh 
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negatif era globalisasi yang sering menawarkan pola hidup 

bebas, berfikir bebas, dan sebagainya, maka sebagai keluarga 

Islam harus sadar untuk mendidik keturunannya dengan pola 

pendidikan Islam sejak dini. Dalam mendidik generasi muslim 

hendaknya menekankan pada penanaman akhlak sejak dini 

sehingga akan tumbuh dewasa menjadi generasi muslim yang 

kuat beragama dan sanggup menghadapi tantangan zaman. 

3. Kita sebagai seorang muslim yang taat terhadap ajaran agama 

Islam, lebih-lebih sebagai praktisi pendidikan sebaiknya selalu 

mengkaji dan menggali konsep pendidikan akhlak sekaligus 

mengamalkannya. 
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