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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pesan Dakwah Islam dalam Kitab Al-Akhlaq Li Al-Banin Jilid 1 

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pesan dakwah 

berarti mengandung nilai perintah atau nasehat kebaikan yang harus 

disampaikan kepada orang lain. Pesan dakwah utamanya harus bersumber 

dari Al-quran dan Hadist. Dalam hal ini, yang penulis kaji adalah pesan 

dakwah yang terdapat dalam Kitab Al-Akhlaq Li Al-banin Jilid 1.  

Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja ingin menyampaikan amanat kepada 

pembaca agar dalam menjalani hidup tidak hanya mencari kebahagiaan 

didunia tetapi juga bagaimana caranya agar bisa mendapatkan kebaikan di 

dunia juga di akhirat, akan tetapi kitab tersebut lebih dikhususkan kepada 

anak laki-laki sesuai arti dari kitab itu sendiri yaitu kata (Li Al-banin/anak 

laki-laki). Meskipun dikhususkan kepada siapa pesan dakwah ini, tetapi bagi 

penulis pesan dakwah tersebut patut untuk dijadikan pedoman bagi siapa saja 

mulai dari anak-anak maupun dewasa. 

Pesan-pesan yang tertulis dalam kitab tersebut mencakup masalah yang 

terjadi dimasyarakat dari kalangan bawah hingga para pejabat. Bagaimana 

menjalin hubungan dengan Allah, dengan Rasul Allah dan juga hubungan 

dengan sesama manusia. Materi dakwah yang disampaikan kepada mad’u 

dibedakan menjadi tiga yakni akidah, syari’ah, akhlak. 
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Adapun pesan dakwah dalam kitab Al-Akhlaq Li Al-banin Jilid1 sebagai 

berikut: 

1. Pesan Dakwah Aqidah 

Pesan yang disampaikan Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja dalam 

kitabnya yang berupa pesan Aqidah yakni: 

a. Akhlaq kepada Allah terdapat dalam sub bab . Dan 

kata yang menjelaskannya:
1
 

 

 

 
“Wajib atasmu untuk mengagungkan tuhanmu dan Mencintai-Nya, 

bersyukur atas nikmat-Nya dengan cara mematuhi semua perintah-Nya 

dan menjauhi segala larangan-Nya, mengagungkan semua malaikat-

malaikat Nya, para Rasul dan Nabi Nya, serta mencintai para 

hambaNya yang Sholih, karena Allah juga mencintai mereka”. 

“Jika kamu mencintai Tuhanmu, mematuhi semua perintahNya, dan 

menjauhi segala laranganNya, maka Allah akan menambah nikmatNya, 

menjadikan kamu disukai banyak orang, menjagamu dari segala 

bahaya, dan memberi semua yang kamu inginkan (rizki dan 

sebagainya)”. 

 

Dari kutipan tersebut bahwa Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja 

dalam kitabnya menyampaikan pesan dakwahnya terhadap seorang 

anak, Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

                                                           
     1 Al-Ustāz Umar Bin Ahmad Bārajā, Kitab “Al-Akhlāq lil Banīn” jilid 1, (Surabaya: Maktabah 

Muh ammad bin Ah mad Nabhān a Aulādah),hlm. 9. 
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yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan 

sebagai sang khalik. Allah berfirman dalam Al-quran “Tidak diciptakan 

Jin dan Manusia melainkan beribadah”.  

Ada beberapa alasan, sehingga manusia perlu berakhlak kepada 

Allah swt yaitu: Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang 

menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang 

punggung dan tulang rusuk. Dan Allah Swt adalah dzat yang 

menjadikan hambanya (manusia) dan melengkapinya dengan mata 

berfungsi untuk melihat keindahan dunia alam semesta ciptaan-Nya dan 

kedua telinga untuk mendengarkan hal yang baik, mulut untuk 

berbicara yang baik, dua tangan untuk bekerja dan melakukan segala 

sesuatu yang bermanfaat , dua kaki untuk berjalan menuju suatu tujuan 

yang diinginkan , akal untuk memikirkan dan mengetahui kebaikan 

serta kejelekan, menganugerahkan kesehatan untuk menikmati waktu di 

dunia, dan menanamkan rasa kasih sayang kepada para orang tua agar 

mereka senantiasa menyayangi anak-anaknya dengan setulus hati. 

Beliau bahkan mewajibkan bagi seluruh manusia untuk mengagungkan 

dan mencintainya pada kutipan tersebut:
2
 

 

.  

       Mensyukuri setiap apa yang diberikan oleh-Nya dengan mematuhi 

perintah-Nya  

                                                           
     

2
Ibid., hlm. 9.  
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,  

menjauhi laranganya dan mengimani seluruh malaikat-Nya beserta 

rasul dan nabi-Nya  

 

, hingga mengagungkan orang-orang yang shaleh dari para hambanya  

.  

       Dalam kitab tersebut juga menjelaskan barang siapa yang 

mencintai Allah dengan selalu menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan-Nya, maka Allah akan memberikan segala nikmat-Nya dan 

menjadikan hambanya yang paling dikasihi diantara manusia lainya, 

dan terjaga dari segala marabahaya dan Allah akan melancarkan rizki 

dan sebagainya. 

Seperti yang terkandung di dalam Al-quran surat Ali-imron ayat 

37: 

 

Yang artinya: “ sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.” 

Oleh karena itu, wajib makhluk Allah untuk menyembah-Nya dan 

bertaqwa hanya kepada-Nya. 

Selain pesan aqidah, akhlak kepada Allah. Al-ustadz Umar bin 

Ahmad baraja juga menyampaikan pesan aqidah yang kedua yakni: 

b. Akhlak kepada Rasuluallah Saw. Yang terdapat dalam sub bab. 
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Pesan tersebut terdapat dikalimat: 

 
Artinya: “Jika kamu mencintai nabi Muhammad Saw. Maka 

ikutilah akhlak / perilakunya,lakukanlah semua nasihatnya untuk 

memperoleh kasih sayang dan ridho dari Allah”.
3
 

 

Dari kutipan diatas bahwa Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja 

dalam kitabnya selain mewajibkan mengagungkan Allah, beliau juga 

mewajibkan untuk mengagungkan Nabi-Nya, sebagaimana kita 

mengagungkan Allah swt. Dengan cara selalu mencintainya dengan 

sepenuh hati, sehingga rasa cinta itu melebihi mencintai kedua orang 

tua dan diri sendiri. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad lah 

yang telah menunjukkan kepada hambanya dari kegelapan menuju 

kehidupan yang lebih terang benderang dengan sebuah ajaran agama 

Islam, yang merupakan ajaran datang dari Allah. Karena nabi 

jugalah para hambanya dapat mengetahui antara halal dan haram. 

Karena dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt sangat 

mencintainya dan paling mengutamakan diantara manusia lainnya. 

Dan menjadikan Nabi Muhammad Saw. Sebagai panutan yang kedua 

setelah Allah Swt bagi para manusia, dalam hal berakhlak dengan 

baik.  

                                                           
     

3
 Ibid., hlm. 8. 
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Dalam hal ini, tersirat pesan dakwah aqidah yaitu akhlak kepada 

nabi Muhammad Saw yang harus ditanamkan pada anak sejak usia 

dini. Ajaran ketauhidan harus diajarkan pada seorang anak sejak 

kecil sebelum anak diajarkan ilmu-ilmu lainnya sebagai dasar 

aqidahnya. 

2. Pesan Dakwah Akhlak 

Adapun dalam kitab Al-Akhlaq Li Al-banin Jilid 1, pesan dakwah 

akhlak yaitu akhlak terhadap sesama manusia, yang dimaksud dalam 

hal ini bisa dikatakan sebagai landasan cara manusia berkomunikasi 

dengan sesama secara baik sesuai ajaran Al-quran dan sunnah.  

Pesan Akhlak ini meliputi: Akhlak terhadap orang tua, saudara, 

kerabat, tetangga, teman, bahkan guru. 

Dalam kitab tersebut, Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja membagi 

pesan dakwahnya kepada seorang anak tentang akhlak kepada orang 

tua terbagi menjadi dua kelompok besar (sub bab), yakni akhlak 

kepada ibu dan akhlak kepada ayah. 

a. Akhlak kepada Ibu 

Akhlak kepada Ibu terdapat dalam sub bab  

Dalam menjelaskan mengenai akhlak yang baik terhadap Ibu, Al-

ustadz Umar bin Ahmad Baraja memaparkannya dalam satu sub 

bab tersendiri.
4
 

                                                           
     

4
 Ibid., hlm. 18. 
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Akhlak seorang anak kepada ibunya 

“Hendaknya engkau menaati perintahnya dengan penuh rasa cinta 

dan hormat, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan 

hatinya, selalu tersenyum dihadapannya, bersalaman dengannya 

setiap hari, mendoakannya supaya beliau selalu diberikan umur 

yang panjang serta sehat wal afiyat ". 

"Hendaknya engkau tidak melakukan segala sesuatu yang 

menyakitkan hatinya, tidak murung atau marah ketika engkau 

disuruh melakukan sesuatu, tidak berbohong dan tidak berkata 

jelek kepadanya, tidak meninggikan suara ketika berbicara 

dengannya, tidak meminta sesuatu kepadanya dihadapan tamu, 

ketika ibu melarangmu dari sesuatu maka diamlah , dan jangan 

marah , menangis, atau berburuk sangka kepadanya". 

 

Dalam kutipan kitab Al-Akhlaq Li Al-banin dijelaskan bahwa Al-

ustadz Umar bin Ahmad Baraja memberikan pesan dakwahnya 

kepada seorang anak dengan tujuan agar mereka memiliki akhlak 

kepedulian sosial (terutama terhadap ibunya), dengan cara taat dan 
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patuh kepada ibu, menyayangi dengan sepenuh hati. Dalam arti 

kalimat tersebut sudah dicontohkan bagaimana caranya berakhlak 

baik kepada ibu, yakni dengan selalu membuat hati ibu senang. 

Selalu tersenyum dihadapannya, selalu meminta izin tiap keluar 

dari rumah dan bersalaman, mendoakan semoga panjang umur dan 

selalu sehat wa alfiyat. 

Selain itu Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja juga menjelaskan 

bahwa seorang anak dilarang untuk tidak menyakiti hati ibunya. 

Tidak akan marah jika disuruh ibu untuk melakukan sesuatu, tidak 

berbohong dan tidak berkata jelek dihadapannya, tidak 

meninggikan suaranya ketika berbicara dihadapan ibunya, serta 

tidak marah, tidak menangis, jika ibu melarang untuk menjauhi 

sesuatu, dan jangan sampai berburuk sangka kepadanya. 

Seperti dalam Al-quran surat Luqman ayat: (31) 14 Yang 

berbunyi:  

 
Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang tua, Ibu dan Bapaknya; Ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, 

dan menyapihnya
5
 dalam dua tahun,. Bersyukurlah kepada-Ku dan 

kepada dua orang Ibu-bapakmu, hanya kepada-Ku kembalimu. 

 

Dari ayat tersebut bahwa Allah menyampaikan pesan kepada 

manusia untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya, sama 

halnya pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Umar bin 

                                                           
     

5
 Maksudnya: selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur 2 tahun. 
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Ahmad Baraja dalam kitabnya, yakni pesan dakwah Birr al-

walidain terhadap Ibu. 

Dalam menjalani kehidupan, seorang anak pasti selalu dalam 

pantauan dan pengasuhan sang ibu, yakni: Mulai sejak masa 

kehamilan, melahirkan, menyusui, masa balita, masa kanak-kanak, 

masa usia muda, dan sampai masa dewasa pasti sang anak selalu 

dalam pantauan, bimbingan, dan pengasuhan sang ibu. Kasih ibu 

adalah sepanjang masa, tidak lekang oleh waktu maupun situasi. 

Pesan tersebut di sebabkan oleh kelemahan-kelemahan ibu 

ketika mengandung, karena semakin hari pastinya bayi yang ada 

dalam kandungan ibu semakin tumbuh, maka keadaan sang ibu pun 

bertambah melemah, lalu melahirkannya dengan susah payah dan 

bertaruh nyawa, kemudian merawatnya siang maupun malam tanpa 

mengeluh dan merasa lelah. Begitu besar jasa ibu yang tidak akan 

dapat tergantikan oleh siapapun dan apapun. 

Bahkan berapapun uang dan harta yang hendak dibayar seorang 

anak untuk mengganti pengorbanan kedua ibu bapaknya, tidak 

akan bisa sepadan. Kasih sayang seorang ibu tidak bisa dibeli 

dengan harta, pengorbanan kedua orang tua mustahil bisa diganti 

seorang anak.  

Dan juga sabda Rasuluallah Saw. 
6
 

                                                           
     6 Abu bakar Jabir el-Jazairi, Pola Hidup muslim (Minhajul Muslim) Etika, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 90. 
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“Siapakah yang paling berhak untuk aku pergauli?” Rasulullah 

Menjawab “Ibumu”. Kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab 

“Ibumu”. Kemudian Siapa lagi? rasulullah menjawab “Ibumu”. 

Kemudian siapa lagi? rasulullah menjawab “ Bapakmu. (H.R. 

Muttafaq Alaih). 

 

       Meskipun dalam hadits sudah tampak jelas bahwa ibu 

derajatnya lebih tinggi dari pada ayah, akan tetapi seorang anak 

tetap menghormati maupun berbuat baik kepada kedua orang 

tuanya, Sudah menjadi kewajiban seorang anak. Karena terdapat 

dalam kutipan tersebut :
7
 

 

Melalui kutipan di atas disampaikan bahwa sebagai anak yang 

berakhlak wajib untuk mencintai seorang ayah sebagaimana 

mencintai ibunya. 

b. Akhlak kepada Ayah 

Sedangkan akhlak kepada ayah sebagai berikut:
8
 

 

                                                           
     7Al-Ustāz Umar Bin Ah mad Bārajā, Kitab Al-Akhlāq li Al-Banīn jilid 1, (Surabaya: Maktabah 

Muh ammad bin Ah mad Nabhān a Aulādah), hlm. 22. 

    
8
Ibid., hlm. 22. 
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Akhlak kepada Ayah 

“Hendaknya engkau mentaati segala perintahnya, 

mendengarkan nasihat-nasihatnya, karena seseungguhnya ia tidak 

memerintahkan sesuatu hanya untuk hal yang bermanfaat bagimu, 

dan ia tidak melarang untuk meninggalkan sesuatu kecuali untuk 

hal yang membahayakanmu".  

"Sebaiknya engkau selalu mencari ridlonya, dengan cara 

merawat kitab-kitab, pakaian, dan semua peralatan, merapikannya 

serta tidak menyia-nyiakannya. Hendaknya engkau bersungguh-

sungguh dalam belajar, mengerjakan apapun yang menyenangkan 

hatinya baik di dalam rumah maupun di luar rumah, tidak memaksa 

ayahmu untuk membelikan sesuatu serta tidak menyakitkan salah 

satu saudara-saudaramu". 

 

Dalam kutipan diatas, dijelaskan kepada seorang anak. Bahwa 

tidak hanya kepada seorang ibu untuk berbuat baik, akan tetapi 

seorang ayah juga perlu dihormati dan diagungkan. Dalam kitab 

tersebut menunjukkan seorang ayah lah yang menafkahi setiap 

kebutuhan-kebutuhan seorang anak, beliau rela bekerja pagi sore 

hanya untuk memenuhi keperluan anak-anaknya. Ketika anak 

merasa senang, ayah pun juga ikut senang. Jadi seorang ayah juga 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan seorang anak. Oleh 
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karena kita sebagai anak wajib untuk berbuat baik dan tulus 

menyayangi dua orang yakni ibu dan bapak, karena sesungguhnya 

ridho orang tua juga ridho Allah Swt.  

Dari beberapa uraian di atas sebelumnya, menyatakan bahwa 

sebagai anak yang berbudi pekerti diharuskan untuk 

memperhatikan bagaimana berakhlak yang baik kepada seorang ibu 

dan ayah, karena merekalah perantara lahirnya kita ada di dunia ini. 

Jika usia kedua orang tua sudah tua, tidak mampu mengurus 

kebutuhannya sendiri dan bergantung kepada anak-anaknya. Maka 

hendaknay seorang anak senantiasa selalu sabar dan berlapang hati 

merawat dan melayani mereka. Karena terkadang secara psikologis 

orang tua akan seperti kanak-kanak dalam pula fikirnya. Sehingga 

terkadang hal ini membuat seorang anak merasa jenuh dan bosan, 

akan tetapi sebagai anak janganlah sampai keluar perkataan yang 

kasar kepadannya. 

       Seorang anak sudah semestinya untuk berlaku sopan kepada 

orang tua. Karena sudah jelas bahwa orang tua lah yang sudah 

memberikan sepenuhnya kasih sayang kepada anak. banyak sekali 

amalan dan bukti yang dapat di lakukan seorang anak kepada orang 

tuanya. Salah satu sikap yang positif anak kepada orang tua yang 

paling utama adalah melantunkan doa untuk maslahat dan 

kebahagiaan kedua orang tuannya, dalam hal ini terdapat pada 
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kutipan yang menganjurkan anak untuk slalu mendoakan kedua 

orang tua (ibu dan ayah), sebagai berikut:
9
 

 

Arti kata do’a adalah memohon dan meminta, yakni 

memohonkan kepada Allah segala hal yang di inginkan. Dalam hal 

ini, anak mendoakan kedua orang tuanya adalah berisi permohonan 

agar amal perbuatan kedua orang tua diterima Allah dan dibalas 

dengan kebaikan yang berlipat ganda. Seorang anak yang mau 

mendoakan kedua orang tuanya lah yang tergolong anak sholih dan 

sholihah.
10

  

 

c. Akhlak kepada Saudara 

       Selain pesan akhlak kepada orang tua, kitab ini juga 

memamaparkan akhlak kepada saudara. Karena saudara adalah 

orang yang paling dekat setelah orang tua. Jika seorang anak 

mengharapkan ibu dan ayahnya selalu bahagia. Dengan cara 

berbuat baik kepada saudara-saudaranya baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Menghormati yang lebih tua dan menyayanginya 

dengan setulus hati, dan patuh dengan beberapa nasehat-

nasehatnya, dan mengasihi sauadara yang lebih kecil baik itu laki-

laki maupun perempuan, jangan sampai saling menyakiti satu sama 

                                                           
     

9
 Ibid., hlm. 18-19. 

     
10

 Husain Zakaria Fulailil, Maafkan Durhaka Kami, Ayah Bunda, (Jakarta: Mirqat, 2009), hlm. 

13-14. 
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lain, dan saling memaafkan. Karena peranan saudara dalam 

kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena pada dasarnya kita 

adalah makhluk sosial yang senantiasa saling membantu dalam 

menempuh kehidupannaya, terutama saudaranya yang terdekat. 

Oleh karena itu, saudara masih ada hubungan darah dengan kita, 

maka merekalah yang paling pertama kita minta bantuannya, 

dengan saudara haruslah dipelihara dengan sebaik-baiknya, jangan 

sampai retak, jangan sampai timbul hal-hal yang menyebabkan tali 

silaturrahmi terputus, apalagi kalau sampai timbul perpecahan atau 

permusuhan dan percekcokan satu sama lain. Sebab itu, dalam 

kitab Al-Akhlaq Li Al-banin jilid 1 disampaikan cara akhlak yang 

baik terhadap saudara. 

        Dalam kitabnya Al-ustadz menyampaikan pesan dakwahnya 

melalui cerita dua saudara pada kutipan sebagai berikut:
11

  

 

 

                                                           
     11  Al-Ustādz Umar Bin Ahmad Bārajā, Kitab Al-Akhlāq lil Banīn jilid 1, (Surabaya: Maktabah 

Muhammad bin Ahmad Nabhān wa Aulādah), hlm. 26. 
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"Ali dan Ahmad adalah 2 orang bersaudara yang saling 

menyayangi. Mereka pergi kesekolah bersama, dan pulang sekolah 

pun bersama. Mereka saling membantu dalam mengerjakan 

kewajibannya, belajar bersama-sama dan bermain bersama pada 

waktu bermain. Suatu hari Ali memberi 2 terjemahan kitab akhlaq 

lilbanin. Sesampainya di rumah, Ali bertanya kepada ayahnya, 

“wahai ayahku, dimana Ahmad sekarang? Saya ingin memberinya 

terjemahan kitab ini” ayahnya sangat bahagia kemudian ayahnya 

pun memberitahu bahwa Ahmad sedang berada di kamar belajar". 

 

       Dari contoh tersebut nampak jelas, bahwa dianjurkan terhadap 

saudara harus saling menyayangi dan berbuat baik. 

Nabi Saw. Bersabda:  

 

“Tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati 

yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda”. (HR. Imam 

Ahmad dan At-thabrani). 

       Dari maksud hadist tersebut sama halnya apa yang 

disampaikan oleh pengarang kitab Al-Akhlaq Li Al-banin jilid 1, 

bahwa yang tua mengasihi yang muda dan menjaganya, yang muda 

menghormati yang lebih tua. Sangat penting untuk berakhlak 

kepada saudara. Adapun cara akhlak kepada saudara sebagai 

berikut:
12

  

1. Menghormati  dan mencintai saudara yang lebih tua 

sebagaimana menghormati kedua orang tua, terdapat pada 

kutipan: 

 
                                                           
     

12
 Ibid., hlm. 25. 
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2. Mengindahkan nasihat-nasihatnya dan tidak menentang 

perintahnya dan mencintai serta menyayangi yang lebih kecil 

dengan penuh kasih sayang sebagaimana orang tua menyayngi 

mereka. 

 

3. Jangan saling menyakiti satu sama lain, dengan memukul atau 

memarahi. Sesama saudara harus saling bantu-membantu 

sekuat temaga, sabar terhadap mereka. Jika bersalah, berilah 

peringatan secara halus dan ramah-tamah. 

 

d. Akhlak kepada Kerabat 

Selanjutnya akhlak kepada sesama manusia yakni akhlak kepada 

kerabat yakni:
13

 

 

 
Akhlak anak terhadap kerabatnya 

"Suatu hari Mustofa melihat kerabatnya, Yahya (Ia adalah anak 

dari pamannya). Yahya sedang mengenakan pakaian yang sobek, 

dan Ahmad merasa iba dengan hal itu. Kemudian Ahmad lari 

pulang kerumahnya dan mengambilkan pakaian baru untuk Yahya. 

Ahmad memberikan pakaian tersebut sambil berkata: “wahai anak 

                                                           
     

13
 Ibid., hlm.  
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pamanku yang tercinta, terimalah hadiah dariku ini”, kemudian 

yahya menerima sambil meneteskan air mata karena bahagia dan ia 

berterimakasih kepada Ahmad atas kebaikannya". 

 

       Melalui cerita di atas merupakan contoh dari akhlak kepada 

kerabat, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud 

kerabat adalah yang dekat, yang masih mempunyai pertalian 

keluarga atau sedarah sedaging. Jadi bagi anak yang berakal untuk 

memulyakan beberapa kerabat, dalam hubungan kerabat, secara 

umum semangat hubungan baiknya sejalan dengan semangat 

keharusan berbakti kepada orang tua. Adapun akhlak kepada 

kerabat diantara lain yang terdapat pada kutipan sebagai berikut:
14

 

 
“Dengan mematuhi perintahnya, dan mengunjungi mereka 

waktu ke waktu khususnya pada waktu (aid), dan ketika 

salah satu diantara mereka mengalami sakit atau 

melahirkan, serta baru datang dari bepergian dan lain 

sebagainya”. 

 

       Dari kutipan di atas menjelaskan bagaimana cara berakhlak 

kepada kerabat. Oleh karena itu, dalam kitab Al-Akhlak Li Al-banin 

menganjurkan kepada seorang anak yang berakhlak untuk berbuat 

baik kepada kerabat, meskipun kerabat tersebut jarak jauh. Dengan 

membantu kerabat yang membutuhkan, akan menjadikan bahagia. 
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 Ibid., hlm. 29. 
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Orang tua pun akan ikut senang dengan anak yang memiliki akhlak 

yang tinggi yaitu kepedulian sosial terhadap sesama. 

e. Akhlak kepada Pembantu 

Pesan dakwah yang berupa akhlak kepada sesama manusia, 

dalam kitab ini tidak hanya kepada keluarga saja untuk berbuat 

baik. Akan tetapi kepada seorang pembantu harus juga 

menghormati, dengan berakhlak kepadanya. Penjelasan tersebut 

sebagai berikut:
15

 

 

 
 

“Dalam satu cerita, ada orang kaya yang mempunyai anak buruk 

akhlaqnya, suka menyombongkan dirinya dengan menyakiti orang 

lain, apalagi pembantunya. Sudah banyak nasihat ayahnya yang 

diberikan untuknya, tetapi dia tidak mendengarkan nasihatnya. 

Pada suatu waktu ayahnya berkata: “Dengarkanlah anakku, 

sebagaimana kamu merasakan ketidak sukaan ketika ada orang 

yang menyakitkanmu, maka janganlah kamu menyakiti orang lain, 

karena menyakiti itu adalah perbuatan yang sangat jelek dan hal itu 

menunjukkan tidak bagusnya pendidikan. takutlah terhadap 

perbuatan menghina pembantu, menyombongkan diri kepadanya, 

maka biarkanlah dia merasakan kebahagiaan seperti yang kita 

rasakan”. 

 

       Dikatakan dalam kitab ini melalui cerita di atas. Pembantu 

adalah seseorang yang sangat berjasa dalam rumah. Selalu 
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 Ibid., hlm. 33. 
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membantu, membersihkan, merapikan semua pekerjaan yang ada 

dalam rumah. Maka wajib bagi kita sebagai seorang anak untuk 

menggunakan akhlak yang baik terhadapnya baik itu pembantu 

laki-laki maupun perempuan.  

       Ketika menginginkan sesuatu dari mereka maka mintalah 

dengan ucapan yang baik dan halus, jangan menyakiti dan 

bersombong dihadapannya.
16

 

 

Ketika pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka belum 

terselesaikan maka janganlah memarahi dan membentak mereka  

 

maka tegurlah dengan halus dan maafkan mereka. 

 

Jangan mengkambing hitamkan mereka, dan maafkanlah mereka 

 

       Bahwa Islam telah mengatur, memanusiakan dan 

memuliakan pembantu. Ini bisa dibuktikan dalam sejarah 

kehidupan Rasul SAW dengan para pembantu. Tidak hanya itu, 

Nabi SAW pun memerintahkan para majikan agar memperlakukan 
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 Ibid., hlm. 32. 
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para pembantunya secara manusiawi, penuh kasih sayang dan tidak 

membebani mereka dengan beban yang tidak mampu mereka 

pikul, “Pembantu kalian adalah saudara kalian”. Dari pernyataan di 

atas tampak jelas betapa pentingnya sebagai anak yang berakhlak 

baik untuk menjalankan akhlak kepada pembantu seperti yang 

diuraikan pada kutipan kitab Al-Akhlak Li Al-banin. 

f. Akhlak kepada Tetangga 

       Selain kitab ini menjelaskan akhlak kepada keluarga maupun 

pembantu, bahwa Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja juga 

menyampaikan pesan dakwahnya yakni akhlak kepada tetangga 

(menghormati orang lain). Penjelasan tersebut terdapat dikutipan 

sebagai berikut:
17

 

 
 

“Wahai anak-anak, berbuat baiklah kepada tetanggamu, dan 

bahagiakanlah hati mereka dengan cara menyayangi anak-anak 

mereka dan selalu tersenyum dihadapan mereka.Bermain dengan 

mereka dengan baik, janganlah bertengkar dengan mereka, an tidak 

mengambil mainannya tanpa ijinatau menyombongkan diri, 

pakaian, dan hartamu kepadanya. Ketika ibumu memberimu 

makanan atau snack maka janganlah kamu memakannya sendiri, 

sedangkan anak dari tetanggamu itu menyaksikanmu”. 
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 Ibid., hln. 34. 
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Tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya berdekatan.
18

 

Pengertian yang sama dikemukakan WJS. Poerwadarminta, 

tetangga yaitu orang setangga, sebelah menyebelah.
19

 Dari kutipan 

tersebut Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja menyampaikan pesan 

dakwahnya kepada anak untuk berbuat baik kepada tetangga. 

Dengan cara saling menyayangi, berbagi, dan tidak saling 

menyakiti.  

Pengarang ini menjelaskan tentang akhlak kepada tetangga. 

Meskipun sebenarnya pesan dakwah ini adalah untuk anak-anak.  

Tetapi kehidupan bermasyarakat yang baik harus dimulai sejak 

kecil dilingkungan masyarakat terdekat yakni tetangga. 

       Dengan kemampuan bersosial kepada tetangga lebih baik, 

maka anak akan tumbuh dewasa dengan jiwa yang bagus. Seperti 

anak-anak yang dipedesaan, kehidupan sosial mereka jauh lebih 

baik dari pada anak yang diperkotaan. Karena dipedesaan mereka 

bisa bermain dan saling mengenal, berbeda dengan yang 

diperkotaaan bahkan tetangga sebelah saja ada yang tidak tahu. Hal 

ini dikarenakan kehidupan di kota lebih individualis dan egoistis, 

tidak mau tahu siapa dan bagaimana orang yang disekitarnya. 

       Oleh karena itu, Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja 

menjelaskan secara gamblang mengenai akhlak terhadap tetangga. 

Tetangga adalah saudara, yang senantiasa membantu dan berbuat 
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 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1187. 

     
19

 W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 

1976), hlm. 1065. 
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baik. Jika sedang mengalami kesulitan, seperti terkena musibah 

siapa yang pertama membantu kita, ia adalah tetangga. Ketika 

mempunyai hajat tetangga jugalah yang membantu 

menyelesaikannya.  

       Ayah dan ibu sangat menyayangi tetangga. Dengan tetangga, 

seseorang bisa saling membantu, saling pinjam meminjam, saling 

sewa menyewa, dan saling hormat menghormati antara satu sama 

lain dengan senang hati.
20

 

       Dalam hal ini, Rasuluallah Saw. Bersabda, “Barang siapa yang 

beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti 

tetanggannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan 

hari kiamat, hendaknya dia berkata benar atau diam saja.” (H.R. al-

bukhari) 

g. Akhlak kepada Teman 

Selanjutnya tentang akhlak kepada teman, terdapat pada 

kutipan sebagai berikut:
21

 

 
 

“Jika kamu berbicara dengan temanmu, maka bicaralah dengan 

halus dan dengan tersenyum, jangan mengeraskan suaramu, atau 

cemberut. Jauhilah marah, iri, perkataan jelek, bohong, 

                                                           
     

20
 Al-Ustādz Umar Bin Ahmad Bārajā, Kitab Al-Akhlāq lil Banīn jilid 1, (Surabaya: Maktabah 

Muhammad bin Ahmad Nabhān wa Aulādah), hlm. 35. 

      
21

 Ibid., hlm. 49. 
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mengumpat, adu domba, dan bersumpah dengan perkataanmu, 

meskipun kamu benar”. 

 

Melalui kutipan tersebut, Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja 

menyampaikan pesan dakwahnya melalui kitabnya yang berupa 

akhlak yang baik yakni akhlak kepada teman. Menurut beliau 

akhlak kepada teman bisa dilakukan dengan cara menghormati 

yang usianya lebih tua dan menyayangi teman yang usianya lebih 

muda, saling membantu dalam berbagai hal.  

Sungguh sangat jelas penjelasan tentang akhlak yang baik 

yang harus dilakukan kepada teman tersebut. Hal ini menunjukkan 

betapa pentingnya berakhlak baik kepada teman, karena teman 

adalah orang yang sering bersama kita. 

Teman adalah teman yang sederajat dengan kita. Contoh 

teman adalah teman sekolah, teman belajar atau teman bermain. 

Dalam hal ini sesama teman harus saling menolong, saling 

menghormati, dan saling peduli satu sama lainnya. Kalau kita 

bergaul baik dengan teman, kita akan mempunyai banyak teman 

dimana saja kita berada. Seperti yang disampaikan dalam kitab Al-

Akhlak Li Al-banin banyak menyampaikan bagaimana akhlak 

kepada teman, antara lain: 

1. Menghormati teman yang lebih tua dan selalu berbuat baik 

kepada mereka , dan mengasihi yang lebih kecil.  
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2. Saling membantu sesama teman dalam saat waktu belajar 

 

3. Tidak pelit kepada teman ketika mereka mencoba 

meminjam sesuatu dari kita 

 

4. Tidak sombong kepada teman, karena sesungguhnya 

sombong merupakan akhlak yang tidak bagus pada diri 

seorang anak 

 

Anak yang bagus akhlaknya akan disukai oleh teman-

temannya. Oleh karena itu, agar dicintai dan dihormati 

teman-teman sebaya, kita harus bergaul kepada mereka 

dengan adab yang baik. 

h. Akhlak kepada Guru 

Kehidupan seseorang tidak hanya bersama keluarga dan 

masyarakat sekitar, apalagi seorang anak yang masih dilingkup 

pembelajaran. Separuh waktu dihabiskan disekolah, dan selebihnya 
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dirumah. Oleh karena itu seorang anak yang berada disekolah 

mereka bersama guru dan teman-temanya. Guru adalah orang tua 

kedua setelah orang tua pertama ketika di bangku sekolah, guru 

menjadi pendidik pembantu peran orang tua melaksanakan 

tugasnya sebagai guru menjadi seorang motivator untuk peserta 

didiknya. Guru adalah seorang pengajar ilmu. Disini, tugas guru 

adalah menumbuhkan keingintahuan anak didik dan 

mengarahkannya dengan cara yang paling mereka minati. Jika 

anak diberi rasa aman, dihindarkan dari celaan dan cemoohan, 

berani berekspresi dan bereksplorasi secara leluasa, ia akan tumbuh 

menjadi insan yang penuh optimistis dan percaya diri. Seprang 

guru bisa menjadi pahlawan pembangunan yang memiliki jiwa 

juang, memiliki semangat untuk berkorban, dan menjadi pionir 

bagi kemajuan masyarakat. Oleh sebab itu, tugas yang diemban 

seorang guru tidaklah ringan, karena guru yang baik tidak hanya 

memberitahu, menjelaskan atau mendemonstrasikan, tapi juga 

dapat menginspirasi. Uraian di atas alasan mengapa seorang anak 

harus mempunyai akhlak kepada guru. 

Maka dalam kitab Al-Akhlaq Li Al-banin juga menjelaskan 

akhlak kepada guru.
22
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“Maka muliakanlah gurumu sebagaimana kamu memuliakan orang 

tuamu. Dengan Cara duduk didepannya dengan sopan, berbicara 

kepadanya sopan, dan ketika beliau sedang berbicara, maka 

janganlah kamu sekali-kali memotong pembicaraannya tetapi 

tunggulah sampai beliau selesai berbicara. Dengarkanlah apa yang 

disampaikan kepadamu (pelajaran) dan jika kamu tidak faham 

maka bertanyalah dengan halus dan penuh hormat, yakni dengan 

mengangkat tangan terlebih dahulu sampai guru memberi izin atau 

mempersilahkan untuk bertanya. Jawab jika guru bertanya kepada 

selain kamu, karena hal ini tidak sopan.” 

 

        Disini Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja dalam kitabnya 

menjelaskan tentang akhlak yang baik yang harus dilakukan 

seorang terhadap gurunya. Karena sesungguhnya mereka adalah 

bapak ibu kita disekolah. Guru lah yang juga bersusah payah untuk 

mendidik dan memperbaiki akhlak seorang anak, dan memberikan 

pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Itu semua dilakukan 

oleh guru sebagai wujud kasih sayangnya terhadap seorang anak 

didiknya. Dan bertujuan menjadikan anak menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi dengan menyempurnakan akhlakhul karimahnya. 

        Oleh karena itu, hendaknya seorang anak yang berakhlak 

berterima kasih banyak kepada guru atas jerih payah, kesabaran, 

keikhlasannya, serta tidak melupakanya, dan selalu medoakannya 

disetiap kesempatan. 

        Dari berbagai kutipan diatas yang menjelaskan akhlak 

terhadap sesama manusia, penulis berpendapat bahwa pesan 
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dakwah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja 

yang terdapat dalam kitab Al-Akhlaq Li Al-banin sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari anak-anak maupun 

dewasa. Dan bisa dijadikan rujukan bagi masyarakat untuk 

berkomunikasi antar personal secara baik dan benar sesuai ajaran 

Islam. 

i. Pesan Dakwah Syariah 

       Selain pesan dakwah tentang akhlak, penulis juga menemukan 

pesan dakwah syari’ah, hal tersebut dapat dilihat pada kalimat:
23

 

 

“Hasan adalah anak yang ta’at, dia selalu menjalankan sholat setiap 

hari, sholat lima waktu tepat pada waktunya”. 

 

       Shalat adalah rukun Islam yang ke dua dan merupakan 

kewajiban yang utama bagi setiap muslim. Dari contoh tersebut, 

Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja menyampaikan pesan 

dakwahnya yakni Shalat. Bahwa wajib bagi setiap muslim untuk 

mengerjakan sholat wajib, agar mendapatkan kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

Setelah penulis menganalisa pesan dakwah yang disampaikan 

oleh Al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja dalam kitabnya, dan 

melihat kondisi akhlak anak saat ini, dapat dikatakan bahwa pesan 
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 Ibid., hlm. 11. 
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dakwah yang terdapat dalam kitab Al-Akhlaq Li Al-banin tersebut 

sebagian sudah sesuai dengan kondisi akhlak anak zaman 

sekarang. Yaitu seperti akhlak kepada Allah dan akhlak kepada 

sesama manusia. Sangat banyak manfaatnya jika seorang anak 

mulai sejak kecil sudah mengetahui pesan dakwah yakni pesan 

akhlak dari kitab tersebut. Maka ia akan menjadi dewasa yang 

lebih baik lagi. Karena dengan ajaran pesan dakwah tersebut 

dapat membangun kesadaran seorang anak untuk berlaku baik 

kepada siapapun, dimulai dari berakhlak terhadap penciptanya 

hingga terhadap makhluk sesamanya. 

Manfaat pesan dakwah kitab tersebut banyak sekali, 

diantaranya dengan pesan dakwah tersebut seseorang akan 

berusaha menjalankannya. Karena dengan berakhlak seseorang 

akan tumbuh menjadi insan yang luhur dan berbudi luhur baik di 

mata Allah maupun manusia, sebagai mana Nabi SAW diutus 

oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu juga ilmu dan 

akhlaq saling berkaitan, karena ilmu tanpa akhlak tiada artinya 

begitu pula sebaliknya. Sebagaiman Rasuluallah diutus membawa 

pesan khusus yang sangat mulia yaitu membawa misi 

menyempurnakan kemuliaan akhlak. 
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Itu berarti kita mampu membawa masyarakat kepada akhlak 

mulia, maka kita telah berhasil menjunjung tinggi dan 

menyiarkan misi tersebut dan semoga mendapatkan syafaatnya. 

B. Relevansi Pesan Dakwah Akhlak dalam kitab Al-akhlaq Li Al-banin jilid 1 

bagi Kehidupan Masyarakat 

       Setelah penulis menganalisa pesan dakwah dalam kitab Al-Akhlak Li Al-banin 

jilid I dan melihat kondisi akhlak masyarakat saaat ini, dapat dikatakan bahwa 

pesan akhlak yang terdapat dalam kitab tersebut sebagian sudah sesuai dengan 

kondisi akhlak masyarakat saat ini, dalam hal ini masyarakat yang dimaksud 

penulis adalah dari kalangan anak-anak. 

       Kitab Al-Akhlak Li Al-banin ini sejatinya adalah kitab akhlak yang 

diperuntukan untuk anak laki-laki, akan tetapi, menurut penulis kitab ini juga bisa 

dijadikan rujukan berakhlak bagi siapapun saja baik itu dari anak-anak maupun 

orang dewasa. 

       Untuk mengetahui relevansi pesan dakwah akhlak dalam kitab Al-Akhlak Li 

Al-banin jilid I penulis menggunakan observasi pengamatan dan wawancara. 

Menurut pengamatan penulis, akhlak anak-anak saat ini sangat minim dalam 

berperilaku baik, sehingga kitab tersebut bisa dikatakan masih memiliki peran 

penting bagi masyarakat khususnya anak-anak dalam memperbaiki akhlak yang 

kurang baik menjadi lebih baik. 

       Demikian kitab Al-Akhlak Li Al-banin jilid I, sangat cocok untuk digunakan 

sebagai refrensi dalam berakhlak. 
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       Sebagai penguat pengamatan penulis bahwa kitab Al-Akhlak  Li Al-banin 

masih relevan bagi masyarakat. Penulis akan memaparkan beberapa pendapat dari 

beberapa narasumber: 

a. Priyanto: alamat Guyangan, alumni santri Pondok Pesantren Al-mustaqim 

Bugel Jepara. Berpendapat mengenai relevansinya kitab tersebut dengan 

kondisi akhlak anak saat ini dan manfaatnya. Bahwa anak-anak belajar 

tentang ilmu akhlak adalah sangat bagus dan banyak manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Seperti membiasakan diri dengan akhlak yang baik 

sejak dari kecil agar menjadi dewasa yang baik, dengan tujuan besar nanti 

yang nantinya terbiasa bersikap, bergaul, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. 

Menurut pendapat santri tersebut juga mengatakan mengenai bagaimana 

mengaplikasikan pesan akhlak dalam kitab tersebut dengan cara bersikap 

yang baik, menampilkan akhlak yang mulia. Dari pada hanya sekedar teori, 

karena ini adalah akhlak. Maka lebih efektif jika kita ajarkan secara sikap 

bukan secara teori. Dan itu terbukti sangat efektif seperti metode Rasuluallah 

didalam menyampaikan ajaran-ajarannya. 

Dan tentu saja itu di mulai dari diri sendiri dulu. Dalam Al-akhlak Li Al-banin 

jilid 3 poin 2 dijelaskan dua cara agar terjaga dari rusaknya akhlak. 

1) Menjauhi tiga perkara yang menjerumuskan pada kejelekan. Yaitu 

Khamr, Judi, dan Zina. 

2) Selalu berusaha amar ma’ruf nahi munkar. Jika benar-benar 

memperhatikan dua cara tersebut. Kita akan dijauhkan dari akhlak 

tercela. 
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Lalu tentang relevansi pesan dalam kitab, santri tersebut menyatakan 

bahwa tetaplah sangat relevan. Dan yang menjadi persoalan bagi kita 

adalah gimana caranya agar anak-anak zaman sekarang bisa memiliki 

sikap akhlak yang sesuai dengan pesan-pesan yang telah diajarkan dalam 

kitab yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. 

b. Khulafa’ur Rosyidin alamat Mulyoharjo Jepara alumni santri Pondok 

Pesantren Al-mustaqim Bugel Jepara, berpendapat bahwa pesan dakwah 

kitab tersebut banyak manfaatnya, diantaranya dengan pesan dakwah 

tersebut seseorang akan berusaha menjalankannya. Karena dengan 

berakhlak seseorang akan menjadi insan yang luhur dan berbudi luhur baik 

dimata Allah dan manusia, sebagai mana Nabi Saw diutus Allah Swt untuk 

menyempurnakan Akhlak. Begitu juga ilmu dan akhlak saling berkaitan, 

karena ilmu tanpa akhlak tiada artinya begitu pula sebaliknya. Dan 

menurutnya juga menyatakan tetap relevan dengan kehidupan masyarakat, 

apalagi pesan yang terkandung dalam kitab tersebut sesuai ajaran Al-quran. 

c. Muhammad jamaludin alamat Krapyak alumni santri Pondok Pesantren Al-

mustaqim Bugel Jepara berpendapat sesuai pengalaman dan 

pengetahuannya dalam mengkaji kitab tersebut karangan Al-ustadz Umar 

bin Ahmad Baraja, Dia mengatakan bahwa setelah belajar kitab tersebut Dia 

mempunyai kesan tersendiri, karena dengan mengetahui pesan-pesan dalam 

kitab tersebut apalagi mengenai pesan akhlak, yang menurutnya sangat 

gampang dalam memahaminya dan mempraktekan dalam kehidupan sehari-

hari dimulai dari akhlak kepada Allah serta Rasul-Nya, kemudian Akhlak 
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kepada sesama manusia yang meliputi Akhlak kepada orang tua serta 

keluarganya, dan akhlak kepada orang lain seperti akhlak kepada teman, 

tetangga, serta guru. Jadi menurutnya kitab Al-Akhlak Li Al-banin jilid 1 

sangatlah relevan dengan kondisi akhlak anak saat ini, dan baginya pesan 

akhlak yang ada dalam kitab tersebut tidak harus ditujukan kepada anak, 

melainkan kepada remaja maupun yang dewasa. Karena sangat cocok untuk 

dijadikan refrensi untuk berakhlak yang baik. Ia pun juga mengatakan 

bahwa baginya, setelah mengetahui isi pesan dari kitab tersebut alumni 

tersebut gampang dalam meyampaikan pesan dakwahnya melalui sikapnya 

ketimbang secara teori. 


