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GAGASAN PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT K.H. A. MUSTOFA 

BISRI DALAM BUKU SALEH RITUAL SALEH SOSIAL 

ABSTRAK 

Akhlak mempunyai persamaan kata antara lain: etika dan moral. Tetapi, etika dan 

moral itu mempunyai perbedaan dengan akhlak. Di era globalisasi ini, membuat 

bangsa Indonesia mempunyai masalah yang serius, salah satunya akhlak yang 

dapat merusak moral anak Indonesia. Peneliti mempunyai argumen bahwa Gus 

Mus dengan ilmu dan gagasan dalam karya memberikan bimbingan dan 

pengarahan supaya agar dapat menjadi orang yang beriman, bertakwa dan 

tentunya mempunyai sifat-sifat terpuji yang lainnya dalam menghadapi segala 

kejadian-kejadian yang dialami. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis 

tertarik mengambil  judul “Gagasan Pendidikan Akhlak Menurut Menurut K.H. 

A. Mustofa Bisri dalam Buku Saleh Ritual Saleh Sosial”, dengan rumusan 

masalah yaitu bagaimana gagasan  pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa 

Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial? dan bagaimana relevansi gagasan 

pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa Bisri Dalam Buku Saleh Ritual Saleh 

Sosial dengan kondisi kehidupan terkini?. Kemudian tujuan penelitian ini adalah 

Mendeskripsikan gagasan pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa Bisri 

dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial dan Menganalisis relevansi gagasan 

pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh 

Sosial dengan kondisi kehidupan terkini. Penelitian ini merupakan penelitian 

pustaka (Library Research) dengan pendekatan historis, dengan sumber data 

primer adalah buku Saleh Ritual Saleh Sosial dan sumber data sekunder adalah 

buku studi akhlak dalam persepektif Al-Qur’an, kuliah akhlak tasawuf dan jurnal 

pendidikan akhlak dalam persepektif Islam. Menggunakan metode dokumentasi 

dan analisis datanya adalah analisis isi. Berdasarkan analisis data dari hasil 

penelitian disimpulkan bahwa gagasan pendidikan akhlak ada tiga macam yaitu 

akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap sesama 

manusia. Akhlak terhadap Allah meliputi taubat dan bersyukur, akhlak terhadap 

diri sendiri berupa muhasabah diri dan akhlak terhadap sesama berupa silaturahmi 

dan toleransi. Relevansi gagasan pendidikan akhlak yang terkandung dalam buku 

Saleh Ritual Saleh Sosial karya  K.H. A. Mustofa Bisri dalam kondisi kehidupan 

terkini, ditandai dengan dapat diterapkannya buku tersebut dalam kehidupan di 

masyarakat. Bersyukur dengan cara menerapkannya dengan mensyukuri nikmat 

kesehatan yang telah diberikan Allah, kemudian silaturahmi menjadikan 

bertambahnya semangat dalam menjalin hubungan persaudaraan dengan teknologi 

canggihnya sekarang, muhasabah diri dengan tidak menutup diri dari masukan 

orang lain dan toleransi dengan tidak memaksakan kehendak agama orang lain. 

Kata Kunci: Gagasan K.H. A. Mustofa Bisri, Pendidikan Akhlak, Buku 

Saleh Ritual Saleh Sosial 
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ABSTRACT 

Morals have similarities in words, including: ethics and morals. However, ethics 

and morals have differences with morals. In this era of globalization, the 

Indonesian nation has serious problems, one of which is morals that can destroy 

the morals of Indonesian children. The researcher has an argument that Gus Mus, 

with his knowledge and ideas in his work, provides guidance and direction so that 

he can become a person of faith, caution and of course has other praiseworthy 

qualities in dealing with all the events he experiences.Based on the explanation 

above, the writer is interested in taking the title "Ideas of Moral Education 

According to K.H. A. Mustofa Bisri in the Social Saleh Ritual Book", with the 

formulation of the problem, namely what moral values are contained in the book 

Saleh Saleh Ritual Sosial? How is the relevance of the idea of moral education 

according to K.H. A. Mustofa Bisri in the book Saleh Ritual Saleh Sosial with 

current life conditions? Then the purpose of this research is to describe the moral 

values in the book Saleh Ritual Saleh Sosial and to analyze the relevance of the 

idea of moral education according to K.H. A. Mustofa Bisri in the book of social 

ritual pious with the current life conditions. This research is a library research 

(Library Research) with a historical approach, with the primary data source being 

the Saleh Ritual Saleh Sosial book and the secondary data sources are the book of 

moral studies in the perspective of the Qur’an, Sufism morals lecture , the moral 

education journal in Islamic perspective. Using the method of documentation and 

data analysis is content analysis.Based on the data analysis from the research 

results, it is concluded that there are three kinds of moral education values, 

namely morals towards Allah, morals towards oneself and morals towards fellow 

humans. Morals towards Allah include repentance and gratitude, morals towards 

oneself in the form of self-muhasabah and morals towards others in the form of 

friendship and tolerance. The relevance of the idea of moral education contained 

in the book Saleh Ritual Saleh Sosial by K.H. A. Mustofa Bisri in his current life 

conditions, marked by the application of this book to life in society. Grateful we 

apply it by being grateful for the health favors that Allah has given us, then the 

friendship will increase the enthusiasm in establishing fraternal relationships with 

today's sophisticated technology, introspection by not closing yourself off from 

other people’s input. and tolerance by not imposing our religious will on others. 

Keywords: Thought Of K.H. A. Mustofa Bisri,Moral Education, Social 

Virtuous Ritual Books. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang peting bagi kehidupan Manusia. Dengan adanya Pendidikan, 

sumber daya manusia akan menjadi meningkat. Manusia selalu terlibat dalam proses Pendidikan 

baik secara individu maupun Kelompok. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas 

pendidikannya. untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, salah satunya dengan cara 

pembaharuan dalam kebijakan pendidikan. Jadi, pendidikan memiliki andil yang penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti tujuan nasional bangsa Indonesia yang termuat dalam 

pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia ke-4.  

Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, dalam  Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam 

pasal 1 ayat 1, pendidikan dapat diartikan:  

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 

 

Berdasarkan pengertian Pendidikan diatas, maka dapat diketahui bahwa undang-undang 

sistem pendidikan nasioal menginginkan manusia dapat memiliki 1. Spiritualitas, 2. 

Pengendalian diri, 3. Kepribadian, 4. Kecerdasan, 5. Akhlak mulia, dan 6. Keterampilan.  

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya tentang membahas pengetahuan  saja melainkan 

mengarah pada sikap moral, sehingga dapat mempunyai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang 

mulia. 

Sebagai salah satu bagian yang penting dalam perjalanan pendidikan di Indonesia, 

Pendidikan Akhlak penting untuk untuk diperlihatkan, karena pendidikan ini sudah sangat lama 

dan mempunyai pengetahuan ataupun konsep yang berpengalaman yang sudah matang. 
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Pendidikan karakter yang muncul belakangan ini, mampu menenggelamkan pola Pendidikan 

Akhlak yang sudah ada pada zaman dahulu. 

Pendidikan karakter mengambil konsep pendidikan dari bangsa barat yang dalam 

pelaksanaanya sudah disesuaikan dengan kondisi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi 

sangat sulit, Karena di negara Indonesia mempunyai konsep yang sama dengan Pendidikan 

Karakter yaitu Pendidikan Akhlak. Bahkan di salah satu pendidikan Non Formal, Pendidikan 

karakter sudah dikemas dengan konsep pendidikan Akhlakul karimah. 

Pendidikan Akhlak yang sudah termasuk di dalam pendidikan karakter sesungguhnya 

tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yang berbunyi : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 

Apabila dalam pelaksanaanya ada kesesuaian dengan fungsi sistem  pendidikan 

Nasional, tentunya akan menghasilkan suatu dampak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Apabila di kehidupan masyarakat ditemukan peristiwa atau kejadian yang baik, maka 

pendidikan tersebut sudah berjalan sesuai dengan peran dan fungsi idealisnya. Namun 

kebalikannya, jika di masyarakat ditemukan peristiwa yang kurang baik, maka  pendidikan 

belum berperan dan berfungsi sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia.  

Akhlak mempunyai persamaan kata, yang antara lain; etika dan moral. Kata etika 

berasal dari bahasa Yunani ethos yang mempunyai arti  kebiasaan-kebiasan yang dihasilkan 

oleh logika, dan moral bersumber dari adat-istiadat dan kultur budaya. Tetapi, etika dan moral 

itu mempunyai perbedaan dengan akhlak, perbedaannya terdapat pada sumbernya, yang mana 
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sumber dari akhlak itu adalah  Al-Qur’an dan assunnah. sedangkan pada tahap penerapannya 

adalah untuk menjadi hamba dan khalifah di muka bumi. 

 Di era globalisasi ini, membuat bangsa Indonesia mempunyai masalah kemerosotan 

akhlak yang dapat merusak generasi Indonesia. Kaitannya dengan konteks pendidikan Akhlak, 

peneliti mempunyai argument bahwa Gus Mus dengan ilmu dan gagasan dalam karya 

memberikan bimbingan dan pengarahan supaya agar dapat menjadi orang yang beriman, 

bertakwa dan tentunya mempunyai sifat-sifat terpuji yang lainnya dalam menghadapi segala 

kejadian-kejadian yang dialaminya, dialami di masyarakat, bangsanya serta peristiwa yang 

terjadi dalam peradaban di dunia. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

gagasan pendidikan akhlak dalam buku Saleh ritual Saleh Sosial karya K.H. A. Mustofa Bisri. 

Maka dari itu penulis mengambil  judul “Gagasan Pendidikan Akhlak Menurut K.H Mustofa 

Bisri dalam Buku Saleh Ritual Saleh Sosial”. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (Library Research) dengan pendekatan 

historis, dengan sumber data primer adalah buku Saleh Ritual Saleh Sosial dan sumber data 

sekunder adalah buku buku studi akhlak dalam persepektif Al-Qur’an, kuliah akhlak tasawuf 

dan jurnal pendidikan akhlak dalam persepektif Islam. Metode Pengumpulan data dalam 

penelitian pustaka yaitu dengan metode dokumentasi. Analisis datanya adalah analisis isi dari 

buku Saleh Ritual Saleh Sosial. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gagasan Pendidikan Akhlak Menurut KH. A. Mustofa Bisri  dalam Buku Saleh Ritual 

Saleh Sosial 

Berdasarkan teori yang telah dituangkan dalam kajian teori dan deskripsi data dapat 

diketahui analisis data terkait nilai-nilai akhlak dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial. 

Sebagaimana penjelasannya: Pertama, Akhlak terhadap Tuhan yaitu akhlak yang paling 

tinggi. Sebab, akhlak-akhlak yang lain merupakan akhlak yang disandarkan pada poin 

akhlak kepada Allah ini. Dengan demikian mengetahui hubungan kita dengan Allah swt 

adalah hal yang utama, seperti dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial karya Mustofa Bisri, 

tentang akhlak kepada Allah  yaitu menjelaskan bertaubat dan bersyukur. 

Kedua, akhlak terhadap diri Sendiri adalah sikap yang memerlukan eksistensi diri 

sebagaimana yang seharusnya dalam pandangan ajaran akhlak Islami, sebagaimana yang 

dicontohkan Nabi. Gus Mus dalam bukunya Saleh Ritual Saleh Sosial, memberikan 

gambaran tentang bagaimana berdialog dengan diri sendiri (Bermuhasabah diri).  

Ketiga, akhlak kepada sesama manusia adalah perbuatan baik kepada sesama manusia 

itu sendiri, harapannya interaksi manusia dalam masyarakat dapat berjalan dengam aman, 

tentram dan nyaman. Dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial karya Mustofa Bisri, tentang 

akhlak kepada sesama manusia yaitu menjelaskan toleransi dan silaturahmi.  

3.2 Relevansi Gagasan Pendidikan Akhlak Menurut K.H. A. Mustofa Bisri dalam Buku 

Saleh Ritual Saleh Sosial Dengan Kondisi Kehidupan Terkini 

Relevansi gagasan pendidikan akhlak bersyukur adalah dengan mensyukuri nikmat 

kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita, bukan cuma bersyukur atas kesehatan 

bisa juga bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Gagasan pendidikan 
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akhlak Muhasabah diri adalah tidak menutup diri dari masukan orang lain. Karena dengan 

mengevaluasi diri membuat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. 

Gagasan pendidikan akhlak silaturahmi adalah menjadikan bertambahnya semangat 

dalam menjalin hubungan persaudaraan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan yang 

ditawarkan oleh kemajuan zaman ini sendiri, yakni mudahnya menjaga silaturahmi mulai 

dari bersilaturahmi melalui sosial media yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nilai 

pendidikan akhlak toleransi adalah menolong tatangga beda agama yang sedang mengalami 

kesusahan dan tidak memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. 

4. PENUTUP 

Setelah peneliti selesai mendapatkan hasil dari penelitian terhadap buku Saleh Ritual Saleh 

Sosial dengan pokok pembahasan berupa pendidikan akhlak, maka peneliti menyimpulkan: 

Gagasan pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh 

Sosial ada tiga macam antara lain; akhlak terhadap Tuhan, akhlak kepada Allah merupakan 

akhlak yang paling tinggi dan utama. Cara mengenal Allah SWT dengan terlebih dahulu 

mengenal keberadaan-Nya dengan cara beriman kepada-Nya. Harus percaya dan yakin bahwa 

Allah Sang Pencipta  segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Setelah melihat yang ada di 

muka bumi ini, maka otak akan menyimpulkan bahwa eksistensi benda-benda tersebut tentu 

dilandaskan pada Sang Pencipta dan tidak serta merta ada dengan sendirinya tanpa alasan. 

Akhlak terhadap diri sendiri, untuk mengenal diri sendiri  harus melihat dalam kalbu. selain itu, 

sesuatu yang ada di dalam batin manusia harus dilihat dengan baik agar bisa mengenal diri 

sendiri. Jika sudah mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhan-Nya. Akhlak terhadap sesama 

manusia, apabila akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap diri sendiri sudah bisa tercapai, 

maka secara logis dapat berkahlak ke sesama manusia. Apabila seseorang berakhlak kepada diri 
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sendiri dengan baik maka akan memberikan kenyamanan kepada diri. Sehingga mampu 

menempatkan dirinya kepada orang lain. Secara otomatis dapat berakhlak sesama manusia 

sebagaimana ia memperlakukan dirinya dengan baik. Akhlak terhadap Allah meliputi taubat dan 

bersyukur, akhlak terhadap diri sendiri berupa muhasabah diri dan akhlak terhadap sesama 

berupa silaturahmi dan toleransi.  

Relevansi gagasan pendidikan akhlak Menurut K.H. A. Mustofa Bisri dalam buku Saleh Ritual 

Saleh Sosial dengan kondisi kehidupan terkini, ditandai dengan dapat diterapkannya buku 

tersebut dalam kehidupan di masyarakat. Bersyukur dengan cara mensyukuri nikmat kesehatan 

yang telah diberikan Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah tak terhitung jumlahnya. maka 

dari itu, jika menghitung-hitung nikmat Allah maka tak dapat menentukan jumlahnya. 

Selanjutnya, Muhasabah diri dengan tidak menutup diri dari masukan orang lain. Dengarkan 

dan pahami apa yang dikatakan oleh orang lain, barangkali sesuatu yang dikatakan tersebut 

mampu membawa perubahan yang lebih baik dari  yang sebelumnya. Kemudian, silaturahmi 

menjadikan bertambahnya semangat dalam menjalin hubungan persaudaraan dengan teknologi 

canggihnya sekarang dengan mudah menghubungi seseorang dengan cepat dan mudah. 

Kemudian, Toleransi dengan tidak memaksakan kehendak agama orang lain. Dengan adanya 

sikap toleransi yang tinggi, maka akan mencegah terjadinya perpecahan dalam lingkungan 

masyarakat. Sehingga mampu menciptakan suasana yang damai dan harmonis. 
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