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Abstract 
This research is motivated by the impact of moral education of the younger 
generation which is starting to become the public spotlight due to 
abandoning moral values. So the writer is interested in studying the concept 
of moral education according to the cleric Badiuzzaman Said Nursi and the 
Book byTa'lim Muta'alim by the scholar Sheikh al-Zarnuzi. This study uses 
the type of literature study research. The approach used in this research is a 
historical approach. The method used to analyze the content is (content 
analysis). The purpose of this study is to find out how the concept of moral 
education according to the cleric Badiuzzaman Said Nursi and Kitab Ta'lim 
Muta'alim, and to find out the comparison of the concept of thought 
according to the cleric Badiuzzaman Said Nursi and the Kitab Ta'lim 
Muta'alim to the moral education of the younger generation. 
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A. Pendahuluan  
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam menjalani kehidupan. Hal 

tersebut tergambar ketika Rasulullah saw mendapatkan wahyu pertama ialah untuk 
membaca. Makna dari membaca itu sendiri bukan hanya membaca buku, namun 
dapat diartikan belajar, belajar disini juga tidak hanya berarti belajar namun juga 
diamalkan. 

Belajar pada hakikatnya ialah memahami alam sekitar dan/atau wahyu Allah 
swt baik itu tersirat maupun tersurat. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada 
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era sekarang ini, banyak kesenjangan yang terjadi pada pendidikan moral/akhlak. 
Contohnya ketika para orang tua lebih menekankan prestasi anak di sekolah 
daripada bagaimana anak dapat berperilaku baik pada kesehariannya. Melihat 
fenomena ini, pendidikan berbasis akhlak perlu ditegaskan kembali, karena faktanya 
di Indonesia sekarang banyak orang yang pandai dalam keilmuan namun sedikit 
orang yang berakhlak. Imam al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumudin 
membagi manusia ke dalam empat macam yakni sebagai berikut.  

1. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu 
2. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu 
3. Orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tahu 
4. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu 

Imam Al-Ghazali membagi ke dalam empat kategori manusia berdasarkan 
bagaimana seseorang dapat menggunakan atau menerapkan ilmu tersebut dalam 
kehidupannya.  

Negara kita memang memerlukan orang yang berpendidikan tinggi, karena 
dalam kancah dunia secara global dan zaman yang semakin maju maka tentunya 
negara harus memiliki sumber daya manusia yang unggul agar dapat bersaing dengan 
negara lain. Namun perlu digaris bawahi, bahwa alangkah lebih baiknya ialah apabila 
pendidikan di negara kita lebih menekankan pada pendidikan akhlak sehingga tak 
hanya cerdas dalam pikiran namun juga cerdas dalam sikap. Kita dapat 
menggambarkan bagaimana kekacauan pemerintah bangsa ini dan bagaimana 
pentingnya pendidikan akhlak untuk para generasi penerus bangsa.  

Bila dicermati, pada era modernisasi sekarang ini, yang notabennya teknologi 
semakin pesat dan gaya hidup yang tidak mencerminkan perilaku terpuji sudah 
marak tak terkendali seharusnya pendidikan akhlak memang harus lebih ditekankan 
kembali. Masalah seperti ini bukan hanya menjadi tanggung jawab guru agama yang 
memang tugasnya mengajarkan tentang pendidikan akhlak tetapi semua pihak juga 
harus membantu dalam pembentukan akhlak yang baik. Baik itu di dalam sekolah 
maupun luar sekolah (dalam bingkai pendidikan formal maupun nonfomal). 

Akhlak merupakan dasar hidup manusia, sehingga manusia dapat menjaga 
hidupnya. Maka dari itu, kualitas diri seseorang dinilai dari akhlaknya, baik itu 
urusan hablumminallah maupun hablumminannas. Pendidikan akhlak dimulai dari 
lingkungan anak sedari kacil, yaitu melalui keluarga. Dengan adanya keluarga dan 
lingkungan anak tersebut tinggal dapat menjadikan pondasi seorang generasi bangsa 
dimulai. Salah satu kesalahan yang mungkin tidak di sadari oleh orang tua adalah 
menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya ke sekolah atau asrama dari kecil. Hal 
ini seharusnya menjadi perhatian umum, karena seharusnya anak yang masih kecil 
perlu membentuk karakternya oleh keluarganya khususnya orangtuanya sendiri. 
Sebab pendidikan yang berlangsung dalam keluarga bersifat asasi. Dimana orang tua 
merupakan pendidik pertama, utrama, dan kodrati. Merekalah yang banyak 
memberika pengaruh dan warna kepribadian seorang anak (Hasbullah, 2009:22).  

Sebagai agama yang sempurna, nilai-nilai akhlak yang diajarkan sesuai 
GHQJDQ� V\DUL·DW� ,VODP�� 1LODL-nilai akhlak yang diamalkan tentunya akan mendapat 
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kebahagiaan baik itu dunia maupun akhirat. Betapa pentingnya akhlak dalam Islam, 
hingga banyak disebutkan dalam ayat-ayat al-4XU·DQ� GDQ� KDGLWV-hadits Nabi saw. 
Salah satunya adalah ayat berikut ini: 

��ÌöÉð�ôÈàÈó�ÌöÉðÉÜÊàÈ�� Ê�ÌäÈº¦Ìó¦ÈÂ�ÊÂÈðÌüÉøÌó¦ÈÂ�Ê 
�
¢ÈÌ Ì̧ ÈèÌó¦�ÊúÈß�� Ù� ÌºüÈº�ÈÂ� Ù9ÌÂÉìÌó¦�ÃÊ̄ � Ê¥

�
¢È¬Ìº�Ê¦ÈÂ� ÊÀ¢ÈÈ Ì· ÊÌ�¦ÈÂ� Ê¾ Ì¾ÈàÌó Êª� ÉÂÉ÷ÌÈé�È ÙËM¦��À

Ê¦
�ÈÀÌÂÉÂ�ïÈÀÈ« 

Artinya: Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran. (QS. An-Nahl [16] : 90) 

 
Ayat di atas dengan jelas menjelaskan tentang pentingnya pendidikan akhlak. 

Akhlak yang mulia dan mendorong manusia untuk berbuat baik kepada manusia 
dalam pergaulan sehari-hari.  

Di dalam Al-4XU·DQ�DGD�EDQ\DN�VHNDOL�.HXWDPDDQ-keutamaan yang berkaitan 
dengan akhlak. Para Ulama mengkalkulasikan sebanyak seratus tujuh belas 
keutamaan (fadilah). Keutamaan tersebut ialah: kejujuran, kesabaran, keadilan, ihsan, 
berbuat baik, senang membantu orang, pemaaf, pentang mundur, bersih diri, 
PHPHOLKDUD� DQDN�\DWLP��PHPHQXKL� MDQML�� EHUVLNDS� WDZDGKX·�� 6DWULD�GDQ� VHEDJDLQ\D��
Menerapkan sifat itu dengan kualitas yang baik merupakan akhlak muslim yang 
mulia. Dan menjadi manusia sempurna pastilah idaman setiap orang maka dari itu 
modal yang terpenting adalah akhlak. Hal ini sejalan dengan Noerhidayatullah dalam 
EXNXQ\D� ´Insan Kamilµ� \DQJ� PHQJDWDNDQ� EDKZD� EHNDO� XQWXN� PHQMDGL� PDQXVLD�
sempurna adalah akhlak mulia dan amal saleh. 

Bahkan seperti yang kita tahu, Rasul diutus kepada umat manusia untuk 
memperbaiki akhlak dan menyampaikan risalah-Nya. Seperti dalam hadits Nabi saw 
´,QQDPD�EX·LVWX�OL�XWDPPLPD�PDUNLP�DO-DNKODNµ (Sesungguhnya aku diutus di muka bumi 
ini untuk menyempurnakan akhlak). Dan tidak khayal jika faktor keberhasilan 
dakwah beliau antara lain karena dukungan akhlaknya. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah hal yang sangat penting 
bagi kehidupan manusia, karena didalamnya terdapat pembentukan kepribadian 
seseorang yang dapat menimbulkan sikap atau tingkah laku yang baik.Disini penulis 
akan membahas tentang konsep pendidikan akhlak generasi muda menurut Ulama 
Besar Turki yakni Badiuzzaman Said Nursi yang populer dengan kitab karangannya 
\DNQL�´5LVDODK�An-1XUµ�GDQ�NLWDE�\DQJ�EHJLWX�WHUNHQDO�\DLWX�.LWDE�7D·OLP�0XWD·DOLP�
karangan Syekh Burhanudin Al-Zarnuji. 

Konsep pendidikan akhlak yang di miliki oleh Ulama Badiuzzaman Said 
Nursi memiliki beberapa perbedaan yang mungkin bisa dijadika rujukan sebagai 
salah satu langkah untuk memberikan perubahan bagi pendidikan akhlak di negara 
ini khususnya untuk generasi muda. Selain iru, konsep pendidikan akhlak yang yang 
ditawarkan oleh Burhanuddin Al-Zarnuji patut mendapatkan sorotan secara khusus 
karena di dalam kitabQ\D� \DNQL� .LWDE� 7D·OLP�0XWD·DOLP� LWX� VHQGLUL� GDSDW�PHQDMGL�
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dasar dalam konsep pendidikan akhlak anatara murid, guru, dan semua orang yang 
berada dalam lingkup pendidikan.  

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana 
konsep pendidikan akhlak menurut Ulama Besar Turki Badiuzzaman Said Nursi dan 
.LWDE� 7D·OLP� 0XWD·DOLP� NDU\D� 6\HNK� %XUKDQXGGLQ� $O-Zarnuji. Dengan cara 
membandingkan keduanya, sehingga nantinya dapat memunculkan suatu konsep 
pendidikan akhlak yang dapat membentuk akhlak seseorang menjadi lebih baik. 
Yang akhirnya dapat memecahkan masalah-masalah moral yang terjadi di negara kita 
VDDW� LQL�� 2OHK� NDUHQD� LWX�� SHQXOLV� PHQJDQJNDW� MXGXO� SHQHOLWLDQ� ´Studi Komparasi 
3HPLNLUDQ� 8ODPD� %DGLX]]DPDQ� 6DLG� 1XUVL� 'DQ� .LWDE� 7D·OLP� 0XWD·DOLP�
THUKDGDS�3HQGLGLNDQ�$NKODN�*HQHUDVL�0XGDµ 

 
B. Review Literatur 

Dalam Bahasa Arab istilah pendidikan digunakan untuk berbagai pengertian, 
antara lain WDUEL\DK�� WDK]LE�� WD·OLP�� WD·GLE�� VL\DVDW�� PDZD·L]K�� ¶DGD� WD·DZZXG� dan tadrib. 
Sedangkan untuk istilah tarbiyah, tahzib dan WD·GLE�sering diartikan pendidikan. 7D·OLP 
diartikan pengajaran, siyasat diartikan siasat, pemerintahan, politik atau pengaturan. 
0XZD·L]K diartikan pengajaran atau peringan�� ¶$GD�WD·DZXG] diartikan pembiasaan dan 
tadrib diartikan pelatihan. 

Diantara mereka yang menjadikan istilah-istilah diatas untuk tujuan 
pendidikan yakni Ibn Maskawaih dalam bukunya Tahzibul Akhlak, Ibnu Sina memberi 
judul salah satu bukunya Kitab Al-Siyasat, Ibnu Al-Jazzar Al-Qairawani membuat 
judul salah satu bukunya berjudul siyasat al-shibyan wa tadribuhum, dan Burhan al-Islam 
Al-Zarnuji memberikan judul salah satu karyanya 7D·OLP�DO-0XWD·DOLP�WKDULN�DW-WD·DOXP. 
Walau terjadi berbagai perbedaan, namun para ahli tidak mempersoalkan 
penggunaan istilah diatas. Karena, pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu 
bertemu dalam suatu kesimpulan awal, bahwa pendidikan merupakan suatu proses 
penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan 
hidupnya secara lebih baik.  

6HFDUD� IDNWD� LVWLODK� ´SHQGLGLNDQµ� WHODK� PHQHPSDWL� EDQ\DN� WHPSDW� GDQ�
didefinisikan secara berbeda²beda oleh berbagai pakar, yang banyak dipengaruhi 
pendangan dunia masing-masing. Para pakar sependapat bahwa pendidikan lebih 
daripada sekadar pengajaran. Kalau pengajaran dapat dikatakan VHEDJDL�´suatu proses 
transfer ilmu belakaµ�� QDPXQ�SHQGLGLNDQ�PHUXSDNDQ� ´transformasi nilai dan pembentukan 
kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnyaµ� Dengan demikian, pengajaran lebih 
EHURULHQWDVL�SDGD�SHPEHQWXNDQ�´WXNDQJ-WXNDQJµ�DWDX�SDUD�VSHVLDOLs yang terkurung 
dalam ruang spesialisasinya sempit, karena itu, perhatian dan minatnya lebih bersifat 
WHNQLV��$UWLQ\D��SHUEHGDDQ�SHQGLGLNDQ�GHQJDQ�SHQJDMDUDQ�WHUOHWDN�SDGD�´SHQHNDQDQ�
DQDN�GLGLN�GL�VDPSLQJ�WUDQVIHU�LOPX�GDQ�NHDKOLDQµ� 

Al-Attas mendefinisikan pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke 
dalam diri manusia. 6XDWX�SURVHV�´SHQDQDPDQµ�PHQJDFX�SDGD�PHWRGH�GDQ�VLVWHP�XQWXN�
PHQDQDPNDQ� DSD\� \DQJ� GLVHEXW� VHEDJDL� ´SHQGLGLNDQµ� VHFDUD� EHUWDKDS� ´VHVXDWXµ�
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mengacu pada kandungan yang ditanamkan; dan ´GLUL� PDQXVLDµ� PHQJDFX� SDGD�
penerima proses dan kandungan itu. 

6HGDQJNDQ�NDWD�´DNKODNµ�GDODP�%DKDVD�,QGRQHVLD�GDSDW�GL�VHWDUDNDQ�GHQJDQ�
kata moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai dan kesusilaan. Akhlak 
jamak dari Khuluq yang berarti adat kebiasaan (al-¶DGDW��� SHUDQJL�� WDEL·DW� �at-jiyyat), 
watak (at-thab), adab atau sopan santun (al-PXUX·DW), dan agama (al-din). Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau 
kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari Bahasa Arab (yang biasa diartikan 
tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama), namun kata seperti itu tidak ditemukan 
dalam Al-4XU·DQ�� <DQJ� GLWHPXNDQ� KDQ\DODK� EHQWXN� WXQJJDO� NDWD� WHUVHEXW� \DLWX�
khuluq yang tercantum dalam Al-4XU·DQ�VXUDW�DO-Qalam ayat 4. Ayat tersebut dinilai 
sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul.  

�ÇöÌ�ÊÜÈß� ÇêÉôÉ»��ÙôÈàÈó� Èî�ûÊ¦ÈÂ 
Artinya: 6HVXQJJXKQ\D�HQJNDX��0XKDPPDG��EHUDGD�GLDWDV�EXGL�SHNHUWL�\DQJ�DJXQJµ��46��$O-

Qalam [68] : 4). Kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi 
0XKDPPDG� VDZ�� GDQ� VDODK� VDWXQ\D� \DQJ� SDOLQJ� SRSXOHU� DGDODK� ´Aku 
hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang muliaµ� �+5�� Bukhari dan 
Muslim). 

0HQXUXW�0XKDPPDG� ¶$WKL\DK�DO-$EUDV\L�NDWD� ¶DNKODN·�EHUDVDO� DGDUL�%DKDVD�
Arab, jamak dari khuluqun yang menurut Bahasa berarti budi pekerti, perangai, 
tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan 
perkataan Khalqun yang berarti kejadian, yang erat hubungannya dengan Khaliq yang 
berarti pencipta, demikian pula dengan makhluqun yang berarti yang diciptakan. 

Definisi akhlak dari segi istilah dapat merujuk pada pendapat para pakar di 
bidang ini. Menurut al-Ghazali memberikan definisi akhlak adalah kebiasaan jiwa 
yang tetap yang terdapat dalam diri manusia, yang dengan mudah dan tidak perlu 
berfikir (lebih dahulu) menimbulkan perbuatan manusia. (Ismail, 1984, hlm. 2). Pada 
hakikatnya akhlak menurut al-Ghazali itu harus mencakup dua syarat diantaranya 
yang pertama kali bahwa perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali 
kontinu dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi kebiasaan (habit forming). 
Dari definisi tersebut ada kesamaan dalam hal pemahaman makna agar diperoleh 
suatu konsep penerapan atau pengamalan, yaitu: bahwa akhlak berpangkal pada 
hati, jiwa atau kehendak, lalu kemudian, dan diwujudkan dalam perbuatan sebagai 
kebiasaan (bukan perbuatan yang dibuat-buat, tetapi sewajarnya). Sedangkan syarat 
yang kedua adalah bahwa perbuatan yang konstan itu harus tumbuh dengan mudah 
sebagai wujud refleksi dari jiwanya tanppa pertimbangan dan pemikiran, yakni 
bukan karena adanya tekanan-tekanan, paksaan-paksaan dari orang lain atau 
pengaruh-pengaruh dan bujukan-bujukan yang indah dan sebagainya. 

Ditinjau dari segi sifatnya, akhlak terbagi dua macam, yakni akhlak uang 
baik, disebut akhlakul mahmudah; dan akhlak yang tercela, disebut akhlakul mazmumah. 
(Barmawie 2001, hlm. 22). Kemudian dilihat dari segi sasarannya, akhlak kepada 
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sesame manusia dan akhlak kepada lingkungan. Akhlaqul mahmudah juga terbagi lagi 
menjadi beberapa macam, diantaranya: 

1. Al-Amanah, artinya jujur 
2. Al-Afwu, artinya pemaaf 
3. Al-.KXVX·, artinya menghormati tamu 
4. Al-Hilmu, artinya tidak melakukan maksiat 
5. Al-Adli, artinya bersifat adil 
6. Al-Hifafah, artinya memelihara kesucian 
7. Ar-Rahman, artinya bersifat belas kasih 
8. At-7D·DZXQ, artinya suka menolong 

Selain itu, ´Teori pendidikan akhlakµ� VHFDUD� WHRULWLV� SHQGLGLNDQ� DNKODN� SDGD�
dasarnya bertitik tolak dari urgensi akhlak dalam kehidupan. Tokoh yang 
menganggap SHQWLQJQ\D�SHQGLGLNDQ�DNKODN�DGDODK�2HPDU�%DNU\��PHQXUXWQ\D�´LOPX�
akhlak akan menjadikan seseorang lebih sadar lagi dalam tindak tanduknya. 
Mengerti dan memaklumi dengan sempurna faedah berlaku baik dan bahaya berbuat 
VDODKµ�� 0HPSHODMDUL� DNKODN� VHWLGDNQ\D� dapat menjadikan orang baik. Kemudian 
dapat berjuang di jalan Allah demi agama, bangsa, dan negara. Berbudi pekerti yang 
mulia dan terhindar dari sifat-sifat tercela dan berbahaya. 

Menurut Suwito yang mengutip pendapat M. Amin Abdullah bahwa kalau 
dibandingkan dengan mazhab pemikiran di bidang pendidikan akhlak maka secara 
umum pendidikan akhlak dapat dibagi dua, pendidikan akhlak mistik dan 
pendidikan akhlak rasional. Pembadaan pendidikan akhlak kepada mistik dan 
rasional bukannya tidak memiliki konsekuensi. Sebagaimana dalam teologi rasional, 
akhlak rasional dapat membawa konsekuensi bagi pertumbuhan kreativitas dan 
inisiatif, sedangkan akhlak mistik kurang mendorong manusia untuk dinamis. 

Oleh sebab itulah, yang dimaksud dengan pendidikan akhlak rasional yang 
meberi lebih kuat kepada pendidikan daya pikir rasio) manusia, sedanfgkan 
pendidikan akhlak mistik memberikan porsi lebih kuat kepada pendidikan daya rasa 
pada diri manusia. Distingsi ini bermanfaat bagi konsekuensi yang ditimbulkan. 
Konsekuensi pada pendidikan akhlak rasional memberikan dorongan kuat bagi 
terciptanya manusia dinamis. Adapun konsekuensi yang diperoleh dari pendidikan 
akhlak mistik kurang memberikan dorongan kuat bagi terciptanya manusia yang 
dinamis.  

Namun, pendidikan akhlak tidak masuk dalam kategori institusi 
sebagaimana diatas, karena hakikat pendidikan akhlak adalah inti semua jenis 
pendidikan. Pendidikan akhlak mengarah pada terciptanya perilaku lahir dan batin 
manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya 
maupun terhadap luar dirinya. Dengan demikian, pendekatan pendidikan akhlak 
bukan monolitik dalam pengertian harus menjadi nama bagi suatu mata pelajaran 
atau lembaga melainkan terintegrasi ke dalam berbagai mata pelajaran atau lembaga.  
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Penjelasan diatas menggiring pemahaman bahwa istilah pendidikan akhlak 
DGDODK�´suatu kegiatan pendidikan yang disengaja untuk perilaku lahir dan batin manusia menuju 
arah tertentu yang dikehendakiµ� 

 
C. Metodelogi 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Melalui 
kesinambungan historis, dilihat benang merah dalam pemikiran tokoh, baik yang 
berkaitan dengan lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya, 
maupun dalam perjalanan hidupnya sendiri. Sedangkan penelitian studi pustaka 
(library research) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan 
dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau 
telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang apada dasarnya 
tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 
relevan.  

Berikutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber 
primer dan sekunder. Dimana sumber primer adalah sumber-sumber yang 
memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau sumber asli. Dalam 
penulisan penelitian ini sumber primer yang dimaksud adalah buku prinsip-prinsip 
pemikiran Ulama Besar Sufi Turki Badiuzzaman Said Nursi tentang pendidikan 
DNKODN� JHQHUDVL� PXGD� GDQ� NLWDE� 7D·OLP� 0XWD·DOLm karya Syekh Burhanuddin Al-
Zarnuji. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari 
sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.  Dalam penulisan penelitian ini 
sumber sekunder yang dimaksud adalah sumber pendukung yang terkait dan relevan 
dengan sumber primer untuk kemudian dipertemukan dalam penelitian. 

Untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode 
dokumentasi. Studi dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variavel berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, 
dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi atau 
mengungkap studi komparasi konsep pendidikan akhlak menurut Badiuzzaman Said 
Nursi dan konsep pendidikan akhlak menurut Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji 
dengan menggunakan analisis kualitatif, berupa teori-teori, konsep-konsep, 
pernyataan-pernyataan beberapa ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang 
diatas dimana penyajiannya bersidat deskriptif dengan menggunakan metode 
induktif dan deduktif.  

Proses berfikir induktif tidak banyak artinya kalu tidak diikuti proses 
berfikir yang deduktif. Sebab itu generalisasi hanya akan mempunyai makna yang 
penting, kalau kesimpulan yang di turunkan dari sejumlah fenomena tadi bukan saja 
mencakup semua fenomena itu, tetapi juga harus berlaku pada fenomena lain yang 
sejenis yang belum diselidiki. Berikutnya untuk proses analisis data, penulis 
menggunakan metode analisis isi (content analysis). Content analysis adalah suatu 
metode penelitian yang membuat referensi-referensi yang dapat ditiru dan shahih 
data dengan memperhatikan konteksnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 
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analisi data induksi dan deduksi. Induksi pada umumnya disebut generalisasi. 
Induksi dapat berupa pengumpulan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian 
dirumuskan ucapan umum. Pada pelaksanaan induksi filosofis ini, yang universal 
ditemukan didalam yang singular. Deduksi, berupa penjelasan dari pemahaman 
universal, dengan demikian generalisasi dikaji kembali apakah memang sesuai. 

 
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
1. Definisi Pendidikan Akhlak  

3HQGLGLNDQ� DNKODN�JHQHUDVL�PXGD�PHQXUXW�6DLG�1XUVL� DGDODK� ´Suatu komitmen 
yang mendalam mengenai kehidupan menuju arah terciptanya perilaku lahir dan batin yang 
seimbang (seperti Nabi) bagi generasi muda menurut pemahaman Badiuzzaman Said Nursiµ��+DO�
ini berarti bahwa Said Nursi memiliki pemahaman tentang komitmen-komitmen 
yang mendalam mengenai kehidupan menuju arah yang diinginkan yaitu berperilaku 
seperti Nabi, yang sangat bermanfaat bagi generasi muda. 

'LVLVL� ODLQ�� 3HQGLGLNDQ� DNKODN� PHQXUXW� NLWDE� 7D·OLP� 0XWD·DOLP� DGDODK�
menanamkan akhlak mulia serta menjauhkan diri dari akhlak tercela dan mengetahui 
gerak gerik hati yang dibutuhkan dalam setiap keadaan, ini wajib diketahui seperti 
tawakal, al-inabah, taqwa, ridha, dan lain-lain. 

 
2. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan pendidikan akhlak menurut Ulama Badiuzzaman Said Nursi adalah 
bahwa tujuan tertinggi dan hasil termulia dari makhluk itu adalah keimanan kepada 
$OODK� VZW�� 6DLG� 1XUVL� PHQ\DWDNDQ� EDKZD� ´+DWL� QXUDQL� GLWHUDQJL� RHOK� LOPX-ilmu 
agama, sedangkan kecendikaan diterangi oleh ilmu-LOPX�SHUDGDEDQµ��'LPDQD�EHWDSD�
luasnya ruang lingkup dan sasaran yang harus dicapai pendidikan Islam. Namun 
demikian, patokan yang dipegang bahwa intinya untuk memperoleh kesejahteraan 
hidup di dunia dan akhirat.  

Selain itu, Pemikiran Al-Zarnuji tentang tujuan pendidikan adalah untuk 
mencari Ridho Allah, memperoleh kebahagiaan di akhirat, berusaha memerangi 
kebodoan pada diri sendiri dan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran 
Islam serta menyusuri nikmat Allah. Dibalik itu semua, tujuan pendidikan akhlak 
tidak lepas dari tujuan ideal dan tujuan operasional. Tujuan ideal biasanya 
disesuaikan dengan tujuan hidup manusia. Pendapat tersebut dilandaskan karena 
manusia untuk mencapai tujuan hidup memerlukan pendidikan formal maupun 
norformal. Sedangkan tujuan operasional adalah suatu kondisi yang ingin dicapai 
pada setiap tahap dalam proses pendidikan yang sedang dilangsungkan.  

 
3. Konsep Pemikiran  

a. Konsep Pemikiran Badiuzzaman Sais Nursi tentang Prinsip-Prinsip 
Pendidikan Akhlak 
1) Menguatkan Iman 
Iman bagi manusia sangat penting. Said Nursi memperhatikan secara intensif 

mengenai keimanan ini, VHKLQJJD� PHQMDGL� NRPLWPHQ� PHQGDVDU� EDJLQ\D�� ´Prinsip 
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menguatkan Imanµ� LQL�EHQDU-benar menjadi dasar bagi setiap orang. Dengan kata lain, 
keimanan dapat dipahami sebagai akidah atau tauhid. Dalam konteks tauhid ini 
,VPDLO� 5DML·� $O-)DUXTL� PHQ\DWDNDQ� EDKZD� ´esensi pengamalan keagamaan dalam Islam 
adalah tauhid yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah (La illaha illa Allah)µ��
Pendapat ini menguatkan bahwa sebagian pengalaman hidup adalah pengalaman 
keagamaan. Dimana pengalaman keagamaan cenderung semakin meningkatkan diri 
kepada Sang Maha Kuasa. Dalam konteks ajaran Islam, maka keimanan mendalam 
meyakini secara penuh adanya Allah swt, itulah yujuan ciptaan tertinggi manusia.  

Menurut Said Nursi hakikat keimanan terdapat dalam kalimat La ilaha illaha 
yang berarti mengakui secara totalitas kekuasaan Allah swt. Mengenai ini Said Nursi 
PHQJDQJJDS� EDKZD� ´VHJDOD� VHVXDWX� VHODLQ� $OODK� WLGDNODK� EHUDVDO� GDUL� VHVXDWX� LWX�
sendiri tetapi berasal dari Allah Ynag Maha Kuasa. Menganggap alam semesta 
berasal dari alam semesta itu sendiri atau kuasa-kuasa material itu adalah suatu 
kesalahan.  

Segala sesuatu mempunyai dua aspek: aspek pertama mengacu kepada 
3HQFLSWD�VHGDQJNDQ�DVSHN�\DQJ�NHGXD�PHQJDFX�NHSDGD�FLSWDDQµ� Selanjutnya dapat 
diyakini bahwa sebenarnya keimanan menjadi komitmen dasar dalam berakhlak. 
Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cerminan dari apa yang ada dalam jiwa 
(al-TDOE� PLU·X� DO·DPDO��� Akhlak yang baik terdorong dari keimanan seseorang karena 
sesungguhnya iman selain diyakini dalam hati, juga harus ditampilkan dalam 
perilaku nyata sehari-hari. Keyakinan Tauhid yang terangkum dalam rukun iman 
seharusnya menjiwai dalam kehidupan manusia. Pendapat ini menguatkan bahwa 
kunci dari akhlak adalah keimanan. 

Said Nursi juga mengutip pendapat Imam Rabbani ² pemimpin yang 
berpengaruh dan mursyid yang terkemuka dari aliran nakshabandiah ² mengatakan 
GDODP� VXUDWQ\D�� ´$NX� OHELK� VXND� SHUNDUD� NHLPDQDQ� GLNHWDKXL� GHQJDQ� FDUD� \DQJ�
mudah dimengerti daripada mencapai ribuan kenikmatan dan pencapaian rohani, 
ataupun melakukan keajaiban-NHDMDLEDQµ�� 6LQJNDWQ\D�� PHQJXDWNDQ� NHLPDQDQ�
berupaya menegaskan bahwa tingkat keimanan yang pokok melalui pengalaman 
langsung dan berkomunikasi dengan orang lain untuk memahami Islam secara 
integral, baik alam semesta, manusia dan Tuhan. 

Hal ini juga berarti bahwa secara tersirat dan tersurat Said Nursi meyakinkan 
NHSDGD� VHOXUXK� PDQXVLD� WHUOHELK� ODJL� JHQHUDVL� PXGD� EDKZD� SULQVLS� ´PHQJXDWNDQ�
NHLPDQDQµ�KDUXV�GLODNXNDQ�ROHK�VHWLDS�PDQXVLD�VHFDUD�NHVHOXUXKDQ�GL�DNKLU�DEDG�LQL�
secara bertahap dan istiqomah dan keimanan mengajarkan untuk mengobati 
penyakit hati nurani.  

2) Berpegang Teguh Pada Al-4XU·DQ 
Al-4XU·DQ�EHUSHUDQ�VHEDJDL�SHGRPDQ�GDQ�SHWXQMXN�PHQXMX�NHEHQDUDQ�$OODK�

swt. Prinsip berpegang teguh pada Al-4XU·DQ� PHQMDGL� NRPLWPHQ� GDVDU� EDJL� 6DLG�
Nursi. Berpegang teguh pada Al-4XU·DQ� EHUDUWL� PDQXVLD� GLWXQWXW� XQWXN�PHQFDSDL�
kesempurnaan menuju Allah swt. Sedikitnya ada tiga pertanyaan untuk memperkuat 
argument ini: Apa sebenarnya Al-4XU·DQ"� 0HQJDSD� $O-4XU·DQ� PHQMDGL� SHGRPDQ"�
Mengapa Al-4XU·DQ� PHQMDGi sangat penting dalam mengenal Allah? Ketiga 
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pertanyaan ini sangat penting dijawab, karena secara faktual tanpa ada Al-4XU·DQ�
maka manusia tidak akan mengenal Allah sebagai Penciptanya. 

Al-4XU·DQ� DGDODK�ZDK\X�$OODK� DWDX� NDODP�$OODK� VZW��$O-4XU·DQ�PHUXSDNDn 
wahyu Allah swt yang Agung dan bacaan mulia serta dapat dituntut kebenarannya 
oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemjuan ilmu pengetahuan 
\DQJ�VHPDNLQ�FDQJJLK��6\DIL·,�������KOP�������0HQXUXW�6DLG�1XUVL�$O-4XU·DQ�EHUDVDO�
dari Pencipta langit beserta benda-benda langit dan bumi serta seluruh penghuninya. 
Al-4XU·DQ�\DQJ�PHPEXDW�NLWD�PHQJHQDO�7XKDQ�VHPXD�DODP� 

Al-4XU·DQ� PHUXSDNDQ� SHQGLUL�� LD� DGDODK� GDVDU� GDUL� DJDPD� \DQJ� Q\DWD�� GDQ�
fomdasi dunia Islam. Ia dating untuk mengubah kehidupan sosial manusia dan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dari kelas-kelas sosial yang 
berbeda. Kemudian Al-4XU·DQ�EHUELFDUD�WHQWDQJ�KDO-hal penting itu dan kebenaran-
kebenaran yang sulit dipahami, sehingga diperlukan pengulangan di dalam konteks 
yang berbeda untuk membuat pikiran dan kalbu manusia terkesan dalam aspek-
aspeknya. 

Demikian, yang mendasari komitmen Said Nursi dalam berpegang teguh pada 
Al-4XU·DQ�GDSDW�GLWHJDVNDQ�EDKZD�GDODP�NRQWHNV� LQL�EHUDUWL�$O-4XU·DQ�PHUXSDNDQ�
informasi yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid atau keimanan sebagai 
rangkaian mengkokohkan keyakinan. Kemudian, pentingnya Al-4XU·DQ� VHEDJDL�
kalam Allah, karena menceritakan dan mendeskripsikan secara implisit tentang 
proses penciptaan manusia dan proses penciptaan alam semesta, yang memperkuat 
pemahaman mengenaai manusia, alam dan Tuhan. Pentingnya, informasi Al-4XU·DQ�
sebagai dan sumber rujukan bagi akhlak untuk membentuk pribadi yang berakhlak. 
Sebab, melalui Al-4XU·DQ�PDQXVLD�PHPSHUROHK�SHWXQMXN��MDODQ��SHGRPDQ dan sumber 
kehidupan bagi berakhlak mulia. 

3) Pentingnya Memahami Hakikat Penciptaan Manusia 
Prinsip pentingnya memahami hakikat penciptaan manusia senantiasa 

berkaitan dengan memahami makna hidup dalam konteks ajaran Said Nursi. Karena 
dengan prinsip ini manusia mengerti keberadaan dirinya di muka bumi ini. 
Kehadiran manusia dibumi ini memiliki beragam pertanyaan. Bahkan hampir 
sepanjang hidupnya manusia harus belajar keberadaan dirinya. 

Menurut keterangan Ibn Maskawaih bahwa unsur al-nafs al-bahimiyyat (daya 
nafsu) dan al-nafs al-VDEX·L\\DW (daya berani) berasal dari unsur materi akan hancur 
bersama hancurnya badan. Sedangkan al-nafs nathiqat (daya pikir) tidak akan 
mengalami kehancuran. Sesuai dengan pemahaman ini Said Nursi mengapresiasi 
daya-daya itu dalam sifat-sifat mulia manusia yang menjadi doktrin-doktrin 
utamanya.  

4) Pentingnya Memahami Alam Semesta 
Said Nursi dalam Risalah An-1XU� PHQJDWDNDQ� ´0HQJDSD� $O-4XU·DQ� WLGDN�

PHPEDKDV� DODP� VHPHVWD� VHSHUWL� \DQJ� GLEDKDV� GDODP� ILOVDIDW� GDQ� VDLQV� PRGHUQ"µ�
Pertanyaan ini sekaligus menjelaskan kalua Said Nursi meyakini bahwa alam semesta 
merupakan manifestasi dari nama-nama Allah swt. Yang harus dijadikan komitmen 
mendasar dalam membina diri untuk memperoleh jalan kesempurnaan menuju Allah 
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swt.  Maka dari itu, Said Nursi sangat yakin bahwa penciptaan alam semesta adalah 
bukti keesaan, kebesaran Allah swt.  

Sehingga jelas bahwa alam semesta sebagai makrokosmos ´ELJ�FUHDWLRQµ�DGDODK�
bukti kebesaran asma Allah. Pemahaman terhadap alam ini bagian dalam upaya, 
meningkatkan untuk pembinaan akhlak. Ketika kita mengetahui, mengerti dan 
memahami bahwa Allah sebagai Pencipta alam, maka ketika melihat alam semesta 
akan berpengaruh dalam tingkah laku, sikap dan cara berpikir kita dan mendorong 
jiwa untuk beriman secara istiqomah dan totalitas kepada Allah swt.  

5) 3HQWLQJQ\D�0HPDKDPL�$VPD·�$O-Husna 
3ULQVLS� SHQWLQJQ\D�PHPDKDPL� DVPD·� DO-husna menjadi komitmen mendasar 

bagi Said Nursi karena, di kitab Tafsir Risalah An-Nur bila dicermati scera mendalam 
dibahas oleh Said Nursi hamper di semua kitabnya secara terintegrasi. Tapi, secara 
NKXVXV�6DLG�1XUVL�PHQMHODVNDQ�DVPD·� DO-KXVQD�GDODP�NLWDE�/HP·DODU�SDGD� ´&DKD\D�
Ketiga Puluh berjudul Asmma; Al-+XVQDµ��.LWD�WDKX�EDKZD�GDODP��SDQGDQJDQ�XODPD�
DVPD·� DO-husna berjumlah 99 nama-nama Allah. Namun, menurut Said Nursi dalam 
´&DKD\D� .HWLJD� 3XOXKµ�PHQMHODVNDQ� EDKZD�$OODK�PHPLOLNL� al-ismu al-Azhom (nama-
nama Allah yang paling agung. 

'DSDW� GLSDKDPL� EDKZD� DVPD·� DO-husna Said Nursi memiliki kecenderungan 
sama dengan ulama masa lalu yang meyakini 99 nama-nama Allah, namun dari segi 
metode penerapan pandangan terjadi perbedaan. Said Nursi cenderung memandang 
ada 6 (enam) nama-QDPD�$OODK� \DQJ� GLNDWHJRULNDQ� VHEDJDL� DVPD·XO� DG]DP� �1DPD�
yang Agung) yaitu al-Quddus, al-Adl, al-Hakim, al-Fard, al-Hai, dan al-Qayyum dan 
Said Nursi yakin sifat-VLIDW� $OODK� DGDODK� EHQWXN� PDQLIHVWDVL� GDUL� DVPD·DO-husna. 
0DQLIHVWDVL�SHPDKDPDQ�DVPD·�DO-husna penting dalam pembentukan manusia yang 
EHUDNKODN�GDQ�DVPD·�DO-husna menjadi landasan diri berkepribadian akhlak mulia.  

6) Pentingnya Mengetahui Tanda-Tanda Akhir Zaman 
Prinsip pentingnya mengetahui tanda-tanda akhir zaman menjadi bagian 

yang mendorong peningkatan keimanan bagi Said Nursi, karena manusia sekarang 
sudah memasuki fase penghbisan dari panjangnya zaman yang sudah lama berlalu. 
Adapun tanda-tanda akhir zaman yaitu:  

a) Munculnya Dajjal dan Sufyan 
b) Munculnya Messiah atau Mahdi 
c) Mengenai Terbentuknya Padang Mahsar 
Adanya tanda-tanda akhir zaman memberikan keyakinan yang kokoh 

terhadap paham keagamaan dengan keimanan yang sudah ada sebagai dasar 
beragama. Seiring dengan itu, hari kiamat menjadi bagian yang terintegrasi dalam diri 
Said Nursi dan salah satu cara upaya pembentukan akhlak mulia.  

7) Pentingnya Meyakini Hari Kiamat  
Serangkaian upaya pembentukan manusia yang berakhlak mulia, pemahaman 

tentang hari kiamat banyak dirujuk sebagai bagian pembentukan karakter bagi Said 
Nursi. Para pemikir Islam dulu baik yang sezaman dengan Said Nursi maupun 
sebelumnya belum menafsirkan secara mendalam mengenai ayat-ayat dan hadis-
hadis mengenai hari kiamat. Hari kiamat menjadi landasan fundamental dalam 



Al-Madãris, Volume 2 (2), 2021  34 

pemikiran Said Nursi. Karena itu, hari kiamat menjadi prinsip yang dapat mendorong 
terciptanya akhlak mulia yang menekankan sisi-sisi kejiwaan manusia.  

8) Meneladani Nabi Muhammad Saw 
Prinsip meneladani Nabi Muhammad Saw menjadi komitmen dasar Said 

Nursi dalam merealisasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk 
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pada prinsipnya bahwa 
mengamalkan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw dengan sepenuhnya 
merupakan cerminan dari keseriusan mentaati perintah Allah Swt dan menjauhi 
segala larangannya dengan mengikuti Al-4XU·DQ� GDQ� NHLPDQDQ� PHQGDODP� DNDQ�
keesaan Allah. 

Pada dasarnya, apabila seseorang menyatakan diri sebagai muslim, maka ia 
harus mewujudkan keislamannya itu dalam bentuk mengikuti Sunnah Nabi tersebut 
secara sungguh-sungguh dalam segala aspek kehidupan. Dengan prinsipnya ini, Said 
Nursi hendak menegaskan bahwa bila seseorang yang telah berikrar bahwa dirinya 
adalah pengikut Muhammad Rasul-Allah Saw, hendaknya ia harus mengikuti cara 
atau metode dan jalan hidup yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad Saw bersama 
para sahabatnya dalam seluruh aspek kehidupan.  

9) Menanamkan Ikhlas, Takwa dan Sedekah 
Said Nursi sangat menekankan kepada murid-muridnya untuk senantiasa 

ikhlas, takwa, dan sedekah. Said Nursi sangat yakin keikhlasan, ketakwaan, dan 
sedekah dapat membentuk karakter pribadi manusia. Dimana ketiga hal ini menjadi 
dasar hidup dalam pembentukan manusia ideal dalam pandangan Said Nursi yang 
diisyaratkan secara implisit dalam Risalah An-Nur untuk membentuk manusia ideal 
yang berakhlak mulia.  

a) Ikhlas menjadikan manusia filosof-sufi 
b) Takwa menjadikan manusia Ulil Albab 
c) Sedekah menjadikan manusia Dermawan 

 
b. Konsep Pendidikan Akhlak dalam .LWDE�7D·OLP�0XWD·DOLP 

Setiap cabang ilmu harus diiringi dengan akhlak yang baik. Al-Zarnuji juga 
berpendapat bahwa kurangnya akhlak hanya dapat menghilangkan ilmu. Karena 
DNKODN� VHMDMDU� GHQJDQ� LPDQ�� WDXKLG�� GDQ� V\DUL·DW�� 7DXKLG� LWX� PHQ\HEDENDQ� LPDQ��
barang siapa tidak mempunyai iman berarti tidak bertauhid. Iman juga menyebabkan 
V\DUL·DW�� PDND� EDUQJVLDSD� WLGDN� PHODNVDQDNDQ� V\DUL·DW� EHUDUWL� WLGDN� EHULPDQ� GDQ�
WLGDN� EHUWDXKLG�� 6\DUL·DW� PHQ\HEDENDQ� DNKODN�� PDND� EDUDQJ� VLDSD� \DQJ� WLGDN�
mempunyai akhlak berari WLGDN�EHUV\DUL·DW��WLGDN�EHULPDQ�GDQ�WLGDN�EHUWDXKLG�� 

Pendidikan akhlak yang ditekankan oleh Al-=DUQXML� GDODQ� .LWDEQ\D� 7D·OLP�
0XWD·DOLP�PHPEDJL�PHQMDGL�WLJD�NDWHJRUL�DNKODN��\DLWX� 
1. Akhlak Kepada Allah 

Bahwa hendaknya aktivitas guru dan murid dalam belajar mengajar diniatkan 
kepada Allah semata, bukan karena tujuan duniawi saja, karena banyak amal 
perbuatan yang bentuknya duniawi kemudian menjadi amal akhirat karena bagus 
niatnya begitu pula sebaliknya banyak amal akhirat  menjadi perbuatan amal 
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duniawi saja sebab sudah salah dalam jiatnya, kemudian menyerahkan semua urusan 
kepada Allah serta memohon petunjuk-Nya, menerima apa adanya pemberian Allah 
dan sabar dengan segala kondisi dirinya.  

Akhlak yang baik harus dipenuhi untuk setiap penuntut ilmu terutama 
kepada Allah Swt supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian bersyukur 
atas apa yang diberikan kepada kita baik kenikmatan akal dan kesehatan badan 
dengan cara bersyukur dengan lisan, hati, perbuatan dan hatinya. Disebutkan bahwa 
$EX�+DQLIDK�UD�EHUNDWD��´DNX�PHQGDSDW�LOPX�GHQJDQ�KDPGDODK�GDQ�EHUV\XNXU��VHWLDS�
aku diberi taufiq untuk memahami fiqih dan hikmah lalu aku mengucap 
´$OKDPGXOLOODKµ�PDND�EHUWDPEDKODK�LOPXNX� 

Apabila seseorang telah mendapatkan ilmu, entah seberapa banyak ilmu yang 
didapatnya dengan susah payah, maka jangan samapi membelokkan ilmunya demi 
kepentingan duniawi yang hina saja. Seorang yang berilmu harus bias mengamalkan 
DSD� \DQJ� LD� SHUROHK�� VDODK� VDWXQ\D� GHQJDQ� EHUDPDU� PD·UXI� EDKL� PXQNDU��
memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama bukan untuk kepentingan hawa 
nafsu diri sendiri. 
2. Akhlak Kepada Sesama Manusia 
Terdapat tiga penerapan akhlak atau sikap kepada manusia yang diajarkan dalam 
NLWDE�7D·OLP�0XWD·DOLP��\DNQL� 

a) Berakhlak pada diri sendiri, maksudnya sebagai seorang pencari ilmu kita 
harus membenahi diri terlebih dahulu. Karena ilmu merupakan sesuatu yang 
istimewa dan bukan hal sembarangan, yang membedakan antara manusia 
dengan makhluk lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus mempelajari 
mengenai akhlak, seperti dermawan, kikir, penakut, nekat, sombong, rendah 
diri, menjaga diri, berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Ketika sudah 
memahami tentang ilmu akhlak maka seorang penuntut ilmu harus bias 
menerapkan akhlak baik dan manjauhi akhlak buruk. 

b) Akhlak dari seorang murid terhadap guru. Dimana pun guru dipandang 
sebagai pribadi yang sangat dihormati. Di dalam kitab ini pun, Al-Zarnuji 
berwasiat diantara cara memuliakan guru adalah: 
1) Tidak melintas dihadapannya 
2) Tidak menduduki tempat duduknya 
3) Tidak memulai bicara kecuali atas ijinnya 
4) Tidak banyak bicara disebelahnya 
5) Tidak menanyakansesuatu yang membosankan 
6) Hendaklah pula mengambil waktu yang tepat dan jangan pernah 

mengetuk pintu tetapi bersabarlah sampai beliau keluar. 
c) Akhlak murid terhadap teman senasib seperjuangan juga perlu mendapat 

perhatian, karena dari sini akan tercipta sebuah pemahaman bahwa murid 
mempunyai akhlak yang baik kepada teman sesamanya, sikap saling 
menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun dalam memilih teman 
hendaklah memiliK� RUDQJ� \DQJ� WHNXQ�� ZLUD·,�� EHUZDWDN� MXMXU� GDQ� PXGDK�
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memahami masalah; hendaklah menjauh dari orang yang pemalas, 
pengangguran, suka banyak bicara, suka mengacau dan gemar memfinah. 

3. Akhlak Kepada Ilmu 
Dalam mencari ilmu seeorang akan dihadapi berbagai rintangan, karena tak 

semudah membalikkan telapak tangan. Ali bin Abi Thalib pernah bersyair yang 
artinya: ´Ingatlah, tidak akan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat, kecuali dengan enam syarat: 
cerdas, semangat, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lamaµ�� 

Selain syarat tersebut, pencari ilmu juga harus berdoa kepada Allah Swt 
supaya diringankan rintangannya dan menganugrahkan ketabahan dan kesabaran. 
Al-Zarnuji dalam kitabnya bahwa sabar dan tabah adalah pangkal yang besar untuk 
segala urusan, terutama dalam berguru, dalam mempelajari suatu kitab jangan 
ditinggalkan terbengkalai. Maksudnya jangan berpindah kepada kitab atau 
pembelajaran lain sebelum yang pertama sempurna dipelajari. 

4. Relevansi Pemikiran Ulama Badiuzzaman Said Nursi dan Kitab 7DOLP�0XWD·DOLP�
terhadap Pendidikan Akhlak Generasi Muda 

Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima generasi muda dari masa 
kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap 
ajaran agama mulai timbul. Selain masalah agama mereka pun sudah tertarik pada 
masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya.  

Walau sulit mengukur tingkat keimanan bagi generasi muda, namun 
kekuatan iman akan sangat Nampak dari tingkah laku dan peribadahan yang 
dilakukan. Namun, Said Nursi sangat menekankan keimanan bagi generasi muda. 
Tujuan ciptaan yang paling murni dan fitrah manusia yang paling tinggi adalah iman 
kepada Allah. Jika ditinjau dari aspek pengamalan agama, tawaran-tawaran Said 
Nursi adalah penguatan keimanan melalui ruh ketauhidan masuk dalam kehidupan 
manusia ke relung batin. Tauhid adalah dasar utama dalam menyatakan keimanan 
secara sempurna. Hakikat keimanan secara menyeluruh dapat dipahami melalui 
rukun iman yaitu; Rukun ian terdiri dari iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Kiamat, dan Qadha dan Qadhar.  

Prinsip keimanan yang ditanamkan Said Nursi dalam dirinya dan murid-
muridnya sangat relevan untuk selalu direalisasikan oleh generasi muda yang 
beriman, Walaupun tidak diketahui secara tepat tingkat keimanan generasi muda 
tersebut. Namun, diyakini bahwa dengan senantiasa menguatkan keimanan akan 
tercapai keinginan insan shaleh.  

Cita-cita dari pandangan hidup Said Nursi daam konteks pendidikan akhlak 
adalah manusia ideal dalam sebagaimana Risaah An-Nur adalah manusia yang dekat 
dengan Allah dan berperilaku seperti Nabi Muhammad saw. Istilah yang sering 
GLJXQDNDQ�6DLG�1XUVL� DGDODK� ´Hizmetul Iman wa Al-4XU·DQµ��PHQXUXWQ\D� VHNDUDQJ� LQL�
adalah akhir zaman dan menyadarkan umat dari paham duniawi ke ukhrawi. 

Prinsip menguatkan keimanan diperlukan bagi generasi muda untuk 
melawan pandangan-pandangan hidup yang dapat merusak akidah generasi muda. 
6DLG�1XUVL�PH\DNLQNDQ�JHQHUDVL�PXGD�GHQJDQ�PHQJDWDNDQ��´=DW�\DQJ�PHQJgenggam 
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NHQGDOL� VHPXD�XQVXU�GL�DODP� LQL�SDVWLODK� MXJD�PHPHJDQJ�NHQGDOL� VHPXD�XQVXUQ\Dµ��
Generasi muda harus yakin bahwa kendali dalam kehidupan ini diciptakan sang 
pencipta yaitu Allah Swt. Dan sekaligus memegang secara penuh kendali kehidupan 
ini.  

Said Nursi juga memberikan perhatian kepada situasi kejiawaan generasi 
muda dengan menanamkan nilsi-nilai akidah dan iman bertujuan untuk menyiapkan 
generasi muda sejak dini, ketangguhan mereka untuk memperlemah sumber 
penyakit jiwa, misalnya marah, takut mati, dan kesedihan. Sehingga, ketika pada 
masanya para generasi muda itu sudah bear-benar siap dalam menghadapi kehidupan 
yang luas ini. Sementara itu, dizaman sekarang ini, tentu berbeda dengan pada saat 
Al-Zarnuji masih menuntut ilmu. Dengan realita yang ada saat ini banyak sekali kita 
lihat bahwa moral atau akhlak sudah tidak diperhatikan lagi. Orangtua hanya 
melihat hasil pendidikan yang dapat dilihat oleh mata saja bukan dari akhlak dari 
seorang anak. Lembaga pendidikan seharusnya mendidik anak dalam bidang jasmani 
dan rohani secara seimbang supaya tercipta anak bangsa yang unggul dalam 
berakhlak. Akan tetapi sekarang berubah makna, anak yang berpendidikan belum 
tentu berakhlak baik. Sudah bukan hal yang tabu lagi, sekarang ini mereka 
berpendidikan tinggi, bahkan tak jarang mereka lulusan dari perguruan tinggi di luar 
negeri namun mereka tak sedikit yang kering akan aspek spiritual terutama akhlak.  

Pemikiran-pemikiran dari seorang Al-Zarnuji cukup relevan untuk 
mengembalikan pendidikan pada fungsinya. Melihat dunia pendidikan sekarang 
sangat ironis banyak seorang pendidik atau guru yang sudah kehilangan wibawa dan 
disegani oleh murid-muridnya, alhasil banyak guru yang dilaporkan muridnya 
dengan tuduhan kekerasan kepada murid, padahal bila melihat hal yang dilakukan 
guru adalah sebuah peringatan kepada muridnya supaya muridnya menjadi seseorang 
yang lebih baik. Oleh karena itu, konsep hubungan antara guru yang berwibawa 
namun tetap akrab dengan murid harus ada. Wibawa seorang guru dan akrab dengan 
murid adalah dua unsur yang sangat esensial untuk membentuk lingkungan 
pendidikan yang baik, benar dan sehat. Seorang guru yang berwibawa, disegani dan 
akrab dengan murid akan mampu membentuk kepribadian seorang murid dalam hal 
akhlak yang bukan sekedar memberi pelajaran yang meningkatkan intelektual saja. 

Ketaatan kepada guru dan orangtua harus ditanamkan sejak awal. Karena 
akan membentuk kepribadian seorang anak dalam menuntut ilmu. Seorang murid 
\DQJ� WD·G]LP� GHQJDQ� JXUX� GLD� DNDQ� GLSHUPXGDK� GDODP� VHJDOD� KDO�� VHSHUWL� Sroses 
masuknya ilmu yang diberikan seorang guru kepada murid. Selain itu seorang 
pencari ilmu harus berakhlak baik terhadap diri sendiri dan kepada teman-
temannya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan diIndonesia khususnya, harus bisa 
memproduksi calon-calon pemimpin bangsa yang kaya akan moral dan akhlak yang 
baik sesuai kaidah-kaidah Islam. Karena apabila akhlak sudah baik secara otomatis 
hal apapun akan membaik. Walaupun hal tersebut tidak mudah, berbagai elemen 
harus saling mendukung baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 
lingkungan pendidikan. 
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E. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan yang sudah di uraikan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep pemikiran Ulama Badiuzzaman Said Nursi dan Kitab 
7D·OLP� 0XWD·DOLP� NDU\D� 6\HLNK Burhanuddin Al-Zarnuji sangat relevan dengan 
fenomena pendidikan akhlak generasi muda zaman sekarang. Walaupun memiliki 
konsep yang berbeda namun pada intinya ada beberapa persamaan yang menjadi 
akar dari pemikiran keduanya. Konsep pendidikan akhlak menurut Ulama 
Badiuzzaman Said Nursi memiliki Sembilan prinsip dasar yaitu: menguatkan iman; 
berpegang teguh pada Al-4XU·DQ�� SHQWLQJQ\D� PHPDKDPL� KDNLNDW� SHQFLSWDDQ�
PDQXVLD�� SHQWLQJQ\D� PHPDKDPL� DODP� VHPHVWD�� 3HQWLQJQ\D� PHPDKDPL� $VPD·XO�
Husna; pentingnya mengetahui tanda-tanda akhir zaman; pentingnya meyakini Hari 
Kiamat; meneladani Nabi Muhammad saw; menanamkan ikhlas, takwa, dan sedekah. 
Prinsip-prinsip ini saling berkaitan dalam jiwanya dan sifatnya tidak dapat dipisah-
pisahkan. Baik dalam pola pikir, pola sikap dan pola lakunya. Prnsip-prinsip 
pendidikan akhlak Said Nursi dapat dikatakan sebagai prinsip-prinsip pendidikan 
akhlak generasi muda. Tentu saja, karena sifatnya filosofis dalam diri manusia, maka 
prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi Said Nursi yang sangat relevan dengan 
kehidupan generasi muda. Sedangkan konsep pendidikan akhlak menurut kitab 
7D·OLP� 0XWD·DOLP� WHUNDQGXQJ� QLODL-nilai akhlak yang berupa akhlak kepada Allah 
swt, akhlak kepada manusia dan akhlak terhadap ilmu. Keduanya sama-sama 
menjawab tantangan pendidikan akhlak generasi muda karena dengan pemikiran 
tersebut para generasi muda dapat memperbaiki akhlak sehingga tidak hanya cerdas 
pikir namun juga cerdas sikap. 
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