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NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KOMIK 

MUHAMMAD AL-FATIH JILID 1-3 KARYA HANDRI SATRIA 

Abstrak 

Komik merupakan literasi yang dapat memberikan daya tarik untuk dibaca. 

Karena di dalamnya memuat kombinasi gambar beserta teks. Selain itu komik 

juga bisa menjadi karya seni yang bisa menyampaikan pesan-pesan nilai 

pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Komik Muhammad Al-Fatih seri 

adalah komik sejarah pahlawan Islam yang menceritakan tentang perjuangan 

menaklukkan. Konstantinopel. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam komik 

Islami “Muhammad Al-Fatih” seri. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library 

research). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

semiotika Charles Sanders Pierce yang difokuskan pada klasifikasi tipologi tanda 

dan triangle of meaning yang bertujuan menganalisis makna dari subjek 

penelitian. Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 

wawancara kepada penulis Komik Muhammad Al-Fatih. Hasil penelitian dalam 

komik ini terdapat 3 ruang lingkup nilai pendidikan akhlak, yaitu akhlak kepada 

Allah, akhlak kepada manusia, akhlak pribadi. (1) Nilai pendidikan akhlak kepada 

Allah Swt ditunjukkan dengan keimanan, tawakkal pada Allah, bersabar pada 

setiap hal yang membahagiakan maupun musibah, ketaatan kepada Allah Swt, 

taubat atas segala dosa, dan bersyukur atas pertolongan Allah. (2) Nilai 

pendidikan akhlak kepada manusia ditunjukkan dengan wujud kasih sayang pada 

sesama, teguh pendirian, dan ta’awun atau tolong menolong. (3) Nilai pendidikan 

akhlak pribadi ditunjukkan pada kedisiplinan diri, syaja’ah, sikap pemaaf, dan 

tawadhu’. 

Kata Kunci : nilai pendidikan akhlak, komik, semiotika 

Abstract 

Comics are literacy that can provide an attraction to read. Because it contains a 

combination of images and text. In addition, comics can also be works of art that 

can convey messages of the value of moral education in everyday life. The 

Muhammad Al-Fatih comic series is a historical comic of Islamic heroes which 

tells of the struggle to conquer Constantinople. The purpose of this study is to 

describe the values of moral education contained in the Islamic comic 

"Muhammad Al-Fatih" series. This research uses a qualitative approach and this 

type of research includes library research. Analysis of the data used in this study is 

the analysis of Charles Sanders Pierce's semiotics which is focused on the 

classification of typology of signs and triangles of meaning aimed at analyzing the 

meaning of the research subject. Data collection used was documentation and 

interviews with Comic writer Muhammad Al-Fatih. The results of this research in 

this comic there are 3 scopes of moral education values, namely morality to God, 
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morality to humans, personal morals. (1) The value of moral education to God 

Almighty is shown by faith, resignation to God, be patient in every thing that is 

happy or unfortunate, obedience to Allah, obedience to all sins, and give thanks 

for God's help. (2) The value of moral education to humans is shown by a form of 

affection for others, firm stance, and ta'awun or help. (3) The value of personal 

moral education is shown in self-discipline, shay'ah, forgiveness, and tawadhu '. 

Keywords: values of moral education, comics, semiotics 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan dari sebuah pendidikan bukan berfokus untuk mencapai kekuatan fisik yang 

tampak dan kecerdasan kognitif atas teori-teori yang telah dipelajari di dalam kelas saja. 

Namun pendidikan Islam mengajarkan tujuan spiritual juga, artinya pendidikan yang 

dicapai ditunjukkan dengan kepribadian, watak, akhlak, dan karakter. Sehingga dengan 

terbentuknya akhlak maka akan melahirkan pribadi yang taat dan sholih menaati segala 

perintah maupun larangan yang ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits. 

Pendidikan akhlak perlu diperhatikan dalam membentuk peserta didik. Karena 

sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang artinya “Sesungguhnya aku diutus oleh Allah 

swt tidak lain untuk menyempurnakan akhlak”. Dari hadits di atas telah jelas, bahwa 

Rasulullah diutus karena untuk memperbaiki akhlaq kepada umatnya. Cerminan keimanan 

seseorang akan terlihat dari akhlaqnya, maka dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwa 

begitu pentingnya akhlak atau karakter seseorang dalam menjalankan kehidupan yang 

sementara ini.  

Ruang lingkup pendidikan akhlak tidak sekedar hubungan antara manusia saja, 

tetapi pendidikan akhlak memuat hubungan manusia dengan Allah Swt, sesama manusia, 

kepada lingkungan, dan pribadi sendiri. Sehingga dengan akhlak yang baik akan 

mendapatkan kemuliaan di pandangan Allah dan makhluk-Nya. Kehidupan seseorang yang 

sangat mewah sekalipun ketika sudah berjumpa dengan ajalnya tidak akan memberikan 

nilai apapun kecuali dengan akhlak yang bernilai tinggi sebagai pelajaran bagi orang-orang 

yang ada di sekitarnya. Sehingga kemuliaan yang didapatkan karena akhlak yang baik 

tidak akan hilang dari masa ketika hidup sampai datang kematian. Maka dari itu 

pendidikan akhlak sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik sejak dini. 

Selain memberi pendidikan akhlak, perlu juga menekankan bahwa belajar tidak 

sekedar mendengarkan pelajaran di kelas dengan duduk manis. Artinya perlu dengan 
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belajar mandiri, salah satunya dengan budaya literasi. Terutama bacaan yang dapat 

meningkatkan kesadaran peserta didik terkait pentingnya memiliki akhlakul karimah. 

Dengan membaca, hal yang tidak disampaikan para guru di kelas dapat mengembangkan 

pengetahuan yang telah dipahami. Saat ini untuk membaca sebuah tulisan bisa didapatkan 

dari berbagai macam media cetak dan elektronik seperti buku, novel, komik, koran, 

majalah, buletin, e-book, blog dan lainnya. Dengan demikian perkembangan ini sangat 

berpihak pada pembelajar yang sangat memudahkan untuk mencari informasi dan 

pengetahuan yang dibutuhkan. 

Diantara media di atas memiliki ciri tersendiri dalam menyampaikan pesannya. 

Salah satu media yang menyampaikan pesannya dengan bentuk tulisan maupun visual 

adalah komik. komik saat ini tidak bisa dipandang hanya dengan sebelah mata. Hadirnya 

komik bukan hanya sebuah literasi hiburan fantasi dan mimpi saja, namun harapan nyata 

yang didapatkan dalam karya komik adalah sumbangsih yang mengisi nilai positif dan 

mengkritisi dengan etika serta estetika ke dalam masyarakat umum. Ide kreatif yang 

dituangkan dalam komik diharapkan dapat menggugah pemikiran masyarakat. Terutama 

komik pahlawan Islam yang membawakan seorang tokoh dan menggambarkan pesan 

pendidikan akhlak. Salah satu komik pahlawan Islam adalah komik “Muhammad Al-

Fatih”. Di dalam komik ini menceritakan tentang Penaklukkan Konstantinopel, yang mana 

disabdakan oleh Rasulullah Konstantinopel akan takluk dibawah kepemimpinan Islam. 

Sehingga dalam mewujudkan sabda Rasulullah tokoh Muhammad Al-Fatih akan melewati 

banyak, sehingga menggambarkan bagaimana akhlaknya semasa kecil hingga tumbuh 

besar menjadi seorang penakluk Konstantinopel. Kisah ini sangat tepat untuk dijadikan 

pedoman bagi siapa saja ketika dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. 

Sehingga dalam menghadapi dan melewatinya diperlukan akhlak dan sikap apa yang harus 

diterapkan sebagaimana yang dimuat dalam komik “Muhammad Al-Fatih” ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yang dapat dipaparkan oleh peneliti adalah “apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam Komik Al-Fatih Series karya Handri Satria?”. Adapun tujuan dari 

penelitian ini untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

komik Islami “Muhammad Al-Fatih” seri. 
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Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat secara teoritis 

dan praktis. Manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

pendidikan akhlak. Yakni dengan memperbaiki akhlak kaum muda yang perlu diperhatikan 

sejak dini. Serta menambah wawasan kepada siapapun yang membacanya agar 

meningkatkan rasa kepedulian terhadap pendidikan akhlak. Dan memberikan kontribusi 

pada kajian komik yang menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Manfaat secara praktis, 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam bentuk karya ilmiah untuk 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dapat dimanfaatkan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta maupun pihak lainnya sebagai wawasan keilmuan. Terutama 

untuk umat Islam yang berkaitan perbaikan akhlak demi mewujudkan visi dan misi 

Rasulullah SAW setelah diutus oleh Allah SWT. 

2. METODE 

Jenis peneltian yang dilakukan ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). 

penelititan fokus pada literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan 

permasalahan untuk ditelaah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif, artinya penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku seseorang yang diamati.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis semiotika Charles Sanders Pierce 

yang fokus pada klasifikasi tipologi tanda dan triangle of meaning yang bertujuan 

menganalisis makna dari subjek penelitian. Pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi dan wawancara kepada penulis Komik Muhammad Al-Fatih. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pemaparan hasil analisis pada BAB IV yang telah disesuaikan dengan teori 

pada BAB II dengan menggunakan tipologi tanda dan intepretasi makna menggunakan 

triangle of meaning Charles Sanders Pierce, maka berikut adalah hasil temuan yang ada di 

BAB III dijelaskan dengan narasi deskriptif : 

3.1 Akhlak kepada Allah Swt 

Pada komik Muhammad Al-Fatih seri ini yang menunjukkan nilai akhlak kepada Allah 

Swt terdapat pada judul cerita Kekuatan Fisik dan Keimanan, Kebaikan yang Diuji, Sabar 

dan Shalat Menjadi Kunci, Lantunan Doa, Kepatuhan, Keberangkatan Pasukan, Serangan 
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yang Gagal, Berharap Pertolongan-Nya, Pembuka Jalan Penaklukkan, Sujud Syukur. 

Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan akhlakul karimah sebagai berikut : 

3.1.1 Keimanan 

Judul cerita Kekuatan Fisik dan Keimanan menjadi penjelasan tentang keimanan pada 

ucapan Mehmed, dalam berperang bukan hanya fisik saja yang penting tetapi juga 

ketaqwaan serta keimanan yang menancap. Keimanan yang dimaksud kurang begitu 

spesifik, akan tetapi cukup menggambarkan bahwa keimanan adalah hal yang mendasar 

dalam beragama dan sangat penting berperan dalam kehidupan. Sehingga dalam dunia 

pendidikan harus diajarkan pada siswa tentang keimanan, keimanan meliputi iman kepada 

Allah, iman pada kitab Allah, iman kepada rasul Allah, iman kepada malaikat Allah, iman 

kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qodar karena sudah menjadi dasar yang 

mengakar. 

3.1.2 Sabar 

Akhlak sabar ditunjukkan pada judul cerita Kebaikan yang Diuji dan Sabar dan Shalat 

menjadi Kunci. Judul cerita Kebaikan yang Diuji diperlihatkan Radu yang berpikir bahwa 

ia sangat menginginkan segera berkumpul bersama yang lain untuk mewujudkan impian 

penaklukkan Konstantinopel. Tetapi saat itu belum bisa dilakukan karena kemampuan 

yang mereka masih tahap pembelajaran. Akhlak sabar di cerita ini tidak begitu 

diperlihatkan dan tersirat, akan tetapi pada panel terakhir terdapat caption yang membantu 

pembaca untuk merasakan apa yang Radu rasakan. Didalamnya dituliskan potongan ayat 

Al-Qur’an surat Al-Kahfi ayat 28 yang menjelaskan tentang kesabaran. 

Pada cerita Sabar dan Shalat menjadi Kunci menjelaskan Mehmed yang hendak pergi 

ke Amasya karena telah diturunkan jabatannya sebagai sultan menjadi gubernur. Seperti 

halnya cerita sebelumnya, akhlak sabar masih tidak begitu jelas disampaikan tetapi dibantu 

dengan penjelasan caption. Pada caption dituliskan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153 

tentang kunci pertolongan adalah dengan sabar dan shalat. 

Akhlak sabar sangat penting untuk ditanamkan pada siswa, pendidikan akhlak sabar 

akan sangat berguna pada siswa untuk kuat menghadapi sesuatu yang sangat 

diinginkannya. Selain itu akan sangat terlihat kegunaannya di waktu dewasa yang harus 

kuat untuk bersabar menghadapi cobaan-cobaan yang kelak dihadapi dalam bentuk yang 

menyenangkan maupun menyusahkan. 
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3.1.3 Ketaatan 

Akhlak ketaatan ditunjukkan pada judul cerita Lantunan Doa dan Kepatuhan. Pada cerita 

Lantunan Doa para pembuat meriam mengamalkan doa bersama dan berdzikir selama 

pembuatan berlangsung. Hal ini menunjukkan wujud ketaatan yang jelas kepada Allah. 

Sebagaimana sabda rasulullah Saw yang artinya : 

“..Dan hamba-Ku yang selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan nawafil (perkara-

perkara sunnah diluar yang fardhu) maka Aku akan mencintainya. Dan jika Aku telah 

mencintainya maka Aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, 

penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk 

memukul dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku niscaya 

akan Aku berikan dan jika dia minta perlindungan dari-Ku niscaya akan Aku lindungi.“ 

(Riwayat Bukhari) . 

Semua yang dijelaskan dan diilustrasikan dalam komik digambarkan dengan baik tetapi 

tidak ada kutipan dalil. Namun cerita tersebut disajikan dengan baik dan mudah dicerna. 

Judul cerita Kepatuhan menceritakan tentang nasihat Sultan Mehmed pada putranya 

tentang dasar dari keberanian adalah ketaatan itu sendiri. Akhlak ketaatan kurang begitu 

jelas diperlihatkan dan perlu pemahaman berlanjut untuk mengetahui pesan yang 

dimaksud. Akhlak taat sangat penting ditanamkan pendidikan pada siswa, seperti halnya 

diterapkan pada ketaatan siswa pada peraturan sekolah. Dengan demikian dapat 

menjadikan siswa dapat menaati pula di lingkungan keluarganya. 

3.1.4 Tawakkal 

Akhlak tawakkal ditunjukkan pada cerita Keberangkatan Pasukan, Serangan yang Gagal, 

dan Berharap Pertolongan-Nya. Pada cerita Keberangkatan Pasukan diceritakan tentang 

kesedihan Bayazid putra Sultan Mehmed atas keberangkatan pasukan Islam menuju medan 

perang. Sehingga bersama ibunya ia ditenangkan bahwa Allah bersama ayahnya. Dari 

cerita tersebut kurang begitu jelas akhlak tawakkal diajarkan, karena tidak ada percakapan 

ataupun caption yang menjelaskan tentang akhlak tawakkal. 

Pada cerita Serangan yang Gagal diceritakan bahwa pasukan Islam mengalami 

kekalahan pada awal penggempuran tembok Konstantinopel. Lalu hasil tersebut 

didiskusikan dan para prajurit diistirahatkan dahulu. Namun Sultan Mehmed beristirahat 

dengan cara mengadukan semua yang terjadi pada hari itu kepada Allah Swt. Ia berdoa 
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dalam keheningan malam untuk berdoa memohon agar diberikan jalan. Sikap tersebut 

menjadi upaya bertawakkal setelah melakukan usaha walaupun mengalami kegagalan. Dari 

rangkaian cerita tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang tawakkal, tetapi usaha 

yang dilakukan dapat mewakili bagaimana Sultan Mehmed mengadukan segala apa yang 

telah diusahan juga termasuk dalam wujud tawakkal. 

Selanjutnya adalah judul cerita Berharap Pertolongan-Nya. Saat menjadi seorang sultan 

muda, Mehmed merasakan tekanan luar biasa. Karena banyak sekali permasalahan yang 

terjadi ketika ia menjabat seorang sultan muda. Ia berusaha menyelesaikan dengan 

berdiskusi dan memutuskan mengirim surat kepada ayahnya yang bermaksud meminta 

bantuan. Maka setelah melakukan beberapa ikhtiyar, sikap tawakkal yang ia tunjukkan ada 

pada balon pikiran yang mana ia mengucapkan “Inna lillahi wa innailaihi rajiun, 

turunkanlah pertolongamu kepada kami ya Allah”. Sama seperti cerita sebelumnya yang 

menunjukkan sikap tawakkal tanpa keterangan yang jelas. 

Dari sekian cerita tentang akhlak tawakkal, maka sangat perlu ditanamkan pada siswa. 

Karena dengan mendidikan akhlak tawakkal siswa dapat menerapkannya seperti saat 

menghadapi ujian sekolah. Bahwa iktiyar mereka terdapat pada usaha belajar dengan 

sunggug-sungguh dan bertawakkal di saat mereka beribadah dan memohon kepada Allah 

agar diberikan kemudahan. Karena dengan menerapkan akhlak tawakkal ini, siswa dapat 

menyadari keberhasilan bukan dari usaha manusia untuk terus menempa dirinya saja, tetapi 

kedekatannya dengan Sang Pencitpa juga memiliki pengaruh atas ridho yang menjadikan 

sebagai nilai ibadah. 

3.1.5 Taubat 

Akhlak taubat ditunjukkan pada judul cerita Pembuka Jalan Penaklukkan. Pada cerita 

tersebut menjelaskan tentang persiapan penggempuran terakhir setelah melalui percobaan 

yang selalu gagal menembus tembok Konstantinopel. Pada ilustrasi digambarkan bahwa 

Sultan Mehmed sedang memimpin shalat bersama pasukannya. Dan akhlak taubat ini 

ditunjukkan dengan sangat jelas pada caption yang menerangkan bahwa semua pasukan 

diperintahkan untuk bertaubat dengan menjauhi segala macam kemaksiatan.  

Pada judul cerita ini sangat membantu untuk memahamkan bagaimana akhlak taubat 

diterapkan dan ditanamkan pada siswa. Karena taubat merupakan usaha seorang mukmin 

untuk kembali pada jalan Allah yang benar dan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi 
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kesalahan yang telah diperbuat. Penanaman akhlak ini dapat diterapkan pada siswa agar 

tidak melakukan pelanggaran dalam lingkup sekolah maupun diluar sekolah. Jika pun 

masih ada yang melanggar suatu peraturan maka diberikan kesempatan untuk bersunggu-

sunggu untuk tidak mengulanginya kembali. 

3.1.6 Syukur 

Pada akhlak syukur ditunjukkan pada judul cerita Sujud Syukur. Pada judul tersebut 

diilustrasikan Sultan Mehmed melakukan sujud syukur ketika telah melihat di depannya 

adalah Gereja Hagia Sophia. Ia melakukan sujud syukur karena sadar bahwa yang 

dilakukannya bukan murni usahanya beserta pasukannya. Namun ada keterlibatannya 

dengan Allah Swt yang memberikan pertolongan. Akhlak syukur memang memiliki 

beberapa cara, namun pada judul cerita di atas menunjukkan dengan jelas mengajarkan 

para pembaca untuk selalu bersyukur kepada Allah agar tidak lalai dari nikmat. 

Akhlak syukur sangat perlu ditanamkan pada siswa, karena akan sangat bermanfaat 

ketika dewasa dan menghadapi permasalahan. Sehingga ketika sudah mengetahui 

bagaimana bersyukur maka tidak akan mudah lalai dan tidak mudah berputus asa. 

3.2 Akhlak Kepada Manusia 

Akhlak kepada sesama manusia dalam komik Muhammad Al-Fatih seri ini ditunjukkan 

pada cerita Nasihat Ibunda Mehmed, Islam yang Sebenarnya, Impian yang Tak Dilupakan, 

Perlindungan bagi Kaum Musyrikin, Bantuan Rahasia, dan Peran Seorang Pemimpin. 

Akhlakul karimah yang menjadi bagian dari akhlak kepada sesame manusia diantara 

sebagai berikut : 

3.2.1 Kasih sayang 

Akhlak kasih sayang ditunjukkan pada judul cerita Nasihat Ibunda Mehmed dan Islam 

yang Sebenarnya. Judul cerita Nasihat Ibunda Mehmed menceritakan tentang kedekatan 

ibunda Mehmed dengannya. Kedekatan tersebut diperlihatkan pada setiap nasihat yang 

diberikan kepada Mehmed didengarkannya dengan antusias. Pada panel awak terdapat 

caption yang menjelaskan tentang kedekatan Mehmed dengan ibunya. Walaupun tidak ada 

penjelasan kata kasih sayang, tetapi penggambaran pada cerita di atas dapat menyampaikan 

kasih sayang antara ibu dan anak. 

Pada cerita Islam yang Sebenarnya menceritakan pasukan Islam telah berhasil 

menaklukkan Kosntantinopel. Dan Sultan Mehmed menemukan bahwa rakyat 
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Konstantinopel bersembunyi di dalamnya. Mereka ketakutan karena berpikir akan dibantai 

dan dibunuh satu persatu. Namun hal tersebut sirna dengan ucapan Sultan Mehmed 

“Wahai rakyat Konstantinopel jangan khawatir dan janganlah kalian takut! Kalian tidak 

dibunuh atau disakiti sama sekali”. Perkataan tersebut menunjukkan kasih sayang pada 

rakyat Konstantinopel, karena mereka bukanlah orang-orang yang pantas untuk diperangi. 

Dalam pendidikan sangat perlu untuk diterapkan rasa kasih sayang dalam 

pembelajaran. Hal ini sangat berarti ketika membangun komunikasi antara guru dan murid. 

Agar selama pendidikan berlangsung kasih sayang dapat terjalin dalam kelas, di sekolah, 

bahkan di luar sekolah. 

3.2.2 Teguh Pendirian 

Akhlak teguh pendirian ditunjukkan pada judul cerita Impian yang Tak Dilupakan. Dalam 

cerita tersebut menjelaskan tentang Zaganosh yang kebingungan dengan keputusan Sultan 

Mehmed yang justru berdamai dengan Konstantinopel. Akan tetapi setelah penjabaran 

Zaganosh selesai, Sultan Mehmed merasa bangga dengan sikapnya. Dengan demikian 

Sultan Mehmed merasa bahwa orang-orang di sekitarnya sangat dapat dipercaya. Lalu 

Sultan Mehmed menjelaskan bahwa impian menaklukkan Kosntantinopel adalah impian 

yang sudah mengalir dalam darahnya. Artinya kerja keras selama ini dalam hal belajar dan 

berlatih hingga dewasa dipersiapkan demi mewujudkan mimpi tersebut.  

Dalam pendidikan, akhlak teguh pendirian sangat penting untuk ditanamkan kepada 

siswa. Seperti halnya target menguasai bahasa asing, untuk menguasainya diperlukan 

keteguhan diri agar tetap semangat untuk belajar dan terus belajar. 

3.2.3 Ta’awun 

Dalam komik Muhammad Al-Fatih seri akhlak ta’awun ditunjukkan pada judul cerita 

Perlindungan bagi Kaum Musyrikin, Bantuan Rahasia, dan Perang Seorang Pemimpin. 

Judul cerita Perlindungan bagi Kaum menceritakan tentang Orban seorang tahanan 

Konstantinopel yang diselamatkan Turki Utsmani diminta untuk membantu membuat 

meriam besar. Hal tersebut justru membuat Orban nyaman dengan segala pelayanan dan 

komunikasi bersama orang-orang Turki. Maka akhlak ta’awun atau tolong menolong 

ditunjukkan pada perkataan Sultan Mehmed yang akan melindungi Orban dengan prajurit 

terbaik, bahkan memberikan segala kebutuhan akan selalu dipenuhi. Cerita tersebut sangat 

jelas dalam menyampaikan akhlak ta’awun atau tolong menolong. Terlebih pada akhir 
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panel terdapat caption yang menguatkan akhlak ta’awun berisikan firman Allah surat At-

Taubah ayat 6 yang artinya : 

“Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan-perlindungan 

kepadamu, maka lindungilah agar ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah 

dia ke tempat yang aman baginya” 

Judul cerita selanjutnya adalah Bantuan Rahasia, judul tersebut menceritakan tentang 

keheranan Zaganosh terhadapa prajurit yang tidak pernah dilihat sebelum. Setelah 

diceritakan Sultan Mehmed, bahwa prajurit yang dimaksud adalah hasil dari persiapan 

peninggalan Sultan Murad. Dimana prajurit tersebut dipersiapkan di dalam sekolah yang 

dirahasiakan untuk persiapan penaklukkan Konstantinopel. Dapat disimpulkan bahwa 

rencana yang disiapkan Sultan Murad adalah sebuah kebaikan yang diberikan kepada 

generasi yang akan melakukan penaklukkan. Akhlak ta’awun tidak begitu tampak jelas, 

tetapi diperkuat dengan kutipan hadits.  

Judul cerita selanjutnya adalah Peran Seorang Pemimpin, diceritakan saat Mehmed 

menjabat sebagai gubernur di Amasya. Dia membantu rakyatnya menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi. Salah orang yang ditampakkan adalah laki-laki dewasa 

bernama Ahmed. Ia seorang tukang batu dan memiliki hutang yang tidak bisa ia bayarkan. 

Maka Mehmed membantunya dengan membayar seluruh hutang serta memberikan modal 

untuk berdagang. Tidak hanya itu, Mehmed juga akan memantau dan membina selama 

menjalankan bisnisnya. Dari cerita tersebut, akhlak ta’awun sangat mudah untuk 

ditangkap. Karena penggambarannya sangat mudah dipahami dengan keputusan Mehmed 

untuk membantu melunasi hutang, memberi modal, dan membina hingga bisnisnya 

berkembang.  

Maka penanaman akhlak ta’awun pada siswa sangat penting, seperti halnya jika 

seorang teman sedang kesulitan memahami sebuah pelajaran maka teman yang paham 

dapat membantu memahamkannya. 

 

3.3 Akhlak Pribadi 

Akhlak pribadi yang ada dalam komik Muhammad Al-Fatih seri ini ditunjukkan pada judul 

cerita Menjadi Pembelajar yang Sungguh-Sungguh, Memantaskan Diri, Duel : Mehmed vs 

Vladyslaus, Duel : Mehmed vs Palaiologos, Indahnya Memaafkan, Shalat Jumat Pertama 



11 

 

di Konstantinopel, dan Kedekatan Mehmed dengan Gurunya. Dan akhlakul karimah yang 

ada dalam ruang lingkup akhlak pribadi pada komik ini sebagai berikut : 

3.3.1 Disiplin 

Akhak disiplin ditunjukkan pada judul cerita Menjadi Pembelajar yang Sungguh-Sungguh 

dan Memantaskan Diri. Pertama Menjadi Pembelajar yang Sungguh-Sungguh 

menceritakan tentang masa kecil Mehmed yang belajar kepada Syaikh Aaq Syamsuddin 

dan Syaikh Ahmad Al-Qur’ani. Dan diperlihatkan Mehmed yang belajar banyak ilmu, 

mulai dari mempelajari Al-Qur’an, ilmu agama, dan ilmu pengetahuan. Bahkan Mehmed 

telah menyelesaikan hafalan Al-Quran sejak usia delapan tahun. Pencapaian tersebut 

menjadi sebuah bukti Mehmed belajar dengan disiplin. Cerita di atas tidak menjelaskan 

dengan jelas terkait kedisiplinan, namun sudah cukup bisa ditangkap bahwa pencapaian 

yang luar biasa pasti melalui proses yang luar biasa pula. 

Cerita berikutnya adalah Memantaskan Diri, diceritakan Mehmed sedang berlatih 

pedang bersama ayahnya. Dan pada caption dijelaskan bahwa Mehmed terus menempa 

dirinya berlatih pedang agar menjadi ahli pedang yang tangguh. Kata “menempa” tersebut 

bermaksud menjelaskan wujud disiplin Mehmed yang ia persiapkan agar menjadi ahli 

pedang. Judul cerita tersebut kurang begitu jelas menampakkan akhlak kedisiplinan. 

Karena masih perlu memahami dari satu kata yang mewakili ilustrasi dan pesan yang 

hendak disampaikan.  

Akhlak kedisiplinan sangat penting untuk ditanamkan pada siswa, karena akhlak 

disiplin dapat mempengaruhi segala aktifitas yang dilakukan. Seperti halnya di sekolah 

siswa dididik agar disiplin waktu, misalnya jam masuk kelas adalah pukul 06.45 WIB. Dan 

lima belas menit menuju pukul 07.00 WIB digunakan untuk membaca Al-Qur’an. Hal ini 

akan mempengaruhi kepribadian siswa yang bisa diterapkan untuk disiplin shalat lima 

waktu, disiplin mengerjakan tugas sekolah, dan lainnya.  

3.3.2 Syaja’ah 

Dalam komik Muhammad Al-Fatih seri akhlak syaja’ah ditunjukkan pada judul cerita Duel 

: Mehmed vs Vladyslaus dan Duel : Mehmed vs Palaiologos. Pada Duel : Mehmed vs 

Vladyslaus, Mehmed dipertemukan dengan Vladyslaus pemimpin pasukan Salib yang 

terlempar karena serangan Mehmed. Namun Mehmed terlempar karena serangan John 

Hunyadi. Ia adalah seorang ahli strategi pasukan Salib yang hendak melindungi rajanya. 
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Lalu keberanian Mehmed ditunjukkan pada perkataannya “Siapapun kau aku tidak peduli, 

semoga Allah menghancurkan kalian semua”. Akhlak syaja’ah dapat dipahami dari ucapan 

Mehmed tersebut. Sehingga pembaca dapat memahami pesan yang hendak disampaikan 

dengan mudah. 

 Pada judul cerita Duel : Mehmed vs Palaiologos menceritakan pula tentang 

pertarungan antara pemimpin pasukan. Ketika Sultan Mehmed dan Kaisar Palailogos 

melakukan pertarungan, Sultan Mehmed digambarkan terlihat sangat tenang dan bijaksana. 

Di sisi lain Kaisar Palaiologos menantang dengan terteriak, seolah-olah keinginan 

membunuhnya sangat tinggi dan dipenuhi nafsu belaka. Sultan Mehmed pun merespon 

dengan berkata “Buktikanlah wahai musuh Allah!”. Dari perkataan tersebut cukup 

menyampaikan akhlak syaja’ah. Karena tidak ditunjukkan perkataan atau pun ilustrasi 

ketakutan Sultan Mehmed satupun. 

Akhlak syaja’ah sangat penting untuk ditanamkan pada siswa. Namun analogi yang 

digunakan tidak disamakan dengan pertarungan antar manusia. Melainkan keberanian 

seorang siswa melawan hawa nafsu yang buruk. Sehingga ketika ditemukan siswa yang 

enggan mengerjakan tugas maka diperlukan keberanian melawan sesuatu yang mengajak 

keburukan pada diri sendiri. 

3.3.3 Pemaaf 

Akhlak pemaaf dalam komik Muhammad Al-Fatih seri ini ditunjukkan pada judul cerita 

Indahnya Memaafkan. Judul tersebut menceritakan tentang hasil pencapaian Sultan 

Mehmed beserta pasukannya yang telah menaklukkan Konstantinopel. Lalu ketika para 

petinggi Konstantinopel sedang berduka karena gugurnya kaisar mereka, Sultan Mehmed 

memberikan maaf kepada mereka dan diminta untuk memakamkan mereka dengan cara 

yang layak. Cerita di atas sangat jelas menunjukkan akhlak pemaaf kepada mereka yang 

memiliki kesalahan.  

Sikap pemaaf merupakan akhlak yang sangat penting untuk ditanamkan pada siswa. 

Masa pendidikan terkadang siswa dihadapkan dengan masalah pertemanan, sehingga akan 

sangat bermanfaat ketika akhlak pemaaf ini dapat diterapkan pada siswa. Karena dengan 

memaafkan dapat menambah teman dan bukan menambah permusuhan. 
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3.3.4 Tawadhu’ 

Dalam komik Muhammad Al-Fatih seri ini akhlak tawadhu’ ditunjukkan pada judul cerita 

Shalat Jumat Pertama di Konstantinopel dan Kedekatan Mehmed dengan Gurunya. Shalat 

Jumat Pertama di Konstantinopel menceritakan tentang Sultan Mehmed mencari imam 

shalat jumat di Konstantinopel untuk pertamakalinya. Dimulai dengan bertanya “siapa 

diantara kalian yang pernah meninggalkan shalat fardhu? Jika ada duduklah!” maka tidak 

ada satupun yang. Lalu dilanjutkan dengan bertanya “siapakah di antara kalian yang 

pernah meninggalkan shalat sunnah rawatib? Jika ada maka duduklah!” maka ada sebagian 

yang duduk da nada pula sebagian yang duduk. Dan terakhir ditutup dengan pertanyaan 

“siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan shalat tahajjud? Jika ada yang pernah 

meninggalkan satu saja maka duduklah!” maka tidak ada satu pun orang yang berdiri saat 

Sultan Mehmed menanyakan hal tersebut. 

Akhlak tawadhu’ pada judul cerita di atas kurang begitu jelas untuk dipahami pesanny. 

Karena tidak ada keterangan satu pun yang berupa percakapan, caption maupun ilustrasi 

yang menggambarkan akhlak tawadhu’. Dan diperlukan penelaahan lebih lanjut agar dapat 

memahami dengan jelas bagaimana akhlak tawadhu’ disampaikan. 

Cerita berikutnya adalah Kedekatan Mehmed Dengan Gurunya, pada judul ini 

menceritakan percakapan antara Mehmed dengan Syaikh Aaq Syamsuddin. Mehmed 

memohon kepada gurunya agar selalu mendoakan dan membimbingnya hingga 

mewujudkan cita-cita penaklukkan Konstantinopel tercapai. Dan berlanjut syaikh Aaq 

Syamsuddin yang bersedia mendampinginya selama masih bernafas hingga janji rasulullah 

terwujud. Akhlak tawadhu’ pada cerita ini juga tidak terlalu terlihat, akan tetapi dapat 

dipahami ketika dikaitkan dengan keadaan Mehmed yang menjadi seorang gubernur maka 

akhlak tawadhu’ akan terlihat. Karena jabatan Mehmed bukanlah pengaruh untuk tidak 

terus belajar dan memohon bimbingan pada gurunya yang sangat berjasa padanya. 

Pentingnya akhlak tawadhu’ sudah dapat digambarkan pada cerita di atas. Dapat 

dimisalkan akhlak tawadhu’ seorang siswa yang mendapatkan peringkat tinggi di kelas, 

bukan menjadi hal yang terus menerus ia banggakan. Justru menjadi dasar untuk meraih 

hal yang lebih dari sekedar peringkat kelas, seperti menjuarai sebuah kejuaraan di luar 

sekolah atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. 
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4. PENUTUP 

Berdasar pada analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa nilai pendidikan akhlak dalam komik Muhammad Al-Fatih seri memuat ruang 

lingkup tiga nilai akhlak, yaitu akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada manusia, dan 

akhlak pribadi.  

Pertama akhlak kepada Allah Swt ditunjukkan pada judul cerita Kekuatan Fisik dan 

Keimanan,  Kebaikan yang Diuji.  Sabar dan Shalat Menjadi Kunci, Lantunan Doa, 

Kepatuhan, Keberangkatan Pasukan, Serangan yang Gagal, Berharap Pertolongan-Nya, 

Pembuka Jalan Penaklukkan, dan Sujud Syukur. Nilai akhlak kepada Allah diwujudkan 

dengan mengutamakan kekuatan iman dalam melakukan perjuangan disertai ketaatan 

mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi hamba yang taat. Lalu sikap taubat, kembali 

kepada jalan yang Allah kehendaki dengan meninggalkan segala kemaksiatan  dan tidak 

lupa menyesali perbuatan yang telah lalu. Selanjutnya kesabaran pada hal membahagiakan 

maupun menyedihkan disertai tawakkal setelah berikhtiyar mencari jalan keluar dari suatu 

permasalahan. Dan terakhir adalah bersyukur atas apa yang Allah berikan agar terhindar 

dari kelalaian. 

Kedua akhlak kepada manusia ditunjukkan pada judul cerita Nasihat Ibunda 

Mehmed, Islam yang Sebenarnya, Impian yang Tak Dilupakan, Perlindungan bagi Kaum 

Musyrikin, Bantuan Rahasia, dan Peran Seorang Pemimpin. Nilai akhlak kepada sesama 

manusia diwujudkan dengan hubungan kasih sayang antara anak dan orangtua yang selalu 

memberikan nasihat kebaikan. Serta kasih sayang kepada orang-orang yang memerlukan 

perlindungan dan keamanan sebagai bentuk sikap ta’awun. Dan rasa teguh pendirian 

kepada rasulullah Saw, selain teguh pendirian pada janji rasulullah yang akan takluknya 

Konstantiopel tetapi tentang keteguhan hati pada apa yang rasulullah perintahkan kepada 

umanya. 

Ketiga akhlak pada diri sendiri yang ditunjukkan dengan judul cerita Menjadi 

Pembelajar yang Sungguh-Sungguh, Memantaskan Diri, Duel : Mehmed vs Vladyslaus, 

Duel : Mehmed vs Palaiologos, Indahnya Memaafkan,  Shalat Jumat Pertama di 

Konstantinopel, dan Kedekatan Mehmed dengan Gurunya. Wujud nilai akhlak pribadi 

ditunjukkan dengan kedisiplinan untuk terus belajar hal baru. Sertai berani dalam banyak 

hal, dalam artian berani  melawan hawa nafsu yang selalu membawa pada hal negatif dan 
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berani melawan kegagalan maupun resiko demi tujuan kebaikan. Dan sikap pemaaf 

kepada siapapun yang memiliki kesalahan, walaupun kepada mereka yang selalu 

membenci. Hal terakhir adalah sikap tawadhu’, tidak terlalu membanggakan apa yang 

dimiliki atau dicapai agar tidak lalai dengan nikmat Allah Swt. 

DAFTAR PUSTAKA 

Abu Bakr Al-Jazairi. 2008. Ensiklopedi Muslim. Jakarta : Darul Falah. 

 

Abudin Nata. 2012. Akhlak Tasawuf. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

 

Abudin Nata. 2009. Metodologi Studi Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

 

Indiria Maharsi. 2011. Komik: Dunia Kreatif Tanpa Batas. Yogyakarta: Kata Buku. 

 

Marcel Danesi. 2012. Pesan, Tanda dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenal Semiotika 

dan Teori .Komunikasi. Yogyakarta: Jalasutra. 

 

Marcel Danesi. 2010. Pengantar Memahami Semiotika Media. Yogyakarta: Jalasutra. 

 

M. Yatimin Abdullah. 2007. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Amzah. 

 

Muhammad Azmi. 2006. Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah. Yogyakarta : 

Penerbit Belukar. 

Ramayulis. 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 

 

Roni Ismail. 2008. Menuju Hidup Islami. Yogyakarta: PT Pustaka Insani. 

 

Scott McCloud. 2001. Memahami Komik, terj. S. Kinanti. Jakarta: Kepustakaan Populer 

Gramedia. 

 

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Sobron dkk. 2011. Studi Islam I. Surakarta : LPIDB UMS. 

 

Tiswarni. 2007. Akhlaq Tasawuf. Jakarta: Bima Pratama. 

 

Wahana Komputer. 2014. Memahami Komik Strip Online Gratis. Yogyakarta: Andi. 

 

Yunahar Ilyas. 2007. Kuliah Akhlaq. Yogyakarta: LIPI Pustaka Pelajar. 

 

Zahrudin AR dan Hasanudin Sinaga. 2004. Pengantar Studi Akhlak . Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada. 

 

 


