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ABSTRAK 
 

Nunun Masnunah: Pendidikan Karakter Perspektif Hadis (Studi Tematik Hadis 

al-Birru wa al-Shilah dalam Kitab Shahih Muslim) 

Penelitian skripsi ini tentang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih 

Muslim bab al-Birru wa al-Shilah yang menjabarkan hadis tentang berbuat baik 

serta menjalin silaturahim dan adab. Skripsi ini merupakan penelitian matan hadis 

yang dilakukan pada beberapa bab dalam al-Birru wa al-Shilah yang menunjukan 

bahwa hadis tersebut mengandung arti yang berkaitan dengan pendidikan karakter. 

Degradasi pendidikan karakter menjadi sorotan banyak orang terlebih lagi dari 

kalangan akademisi, menurunnya pendidikan karakter menyebabkan adanya 

kesenjangan dan menjadi suatu kekhawatiran bangsa ini. Perilaku penyimpangan 

yang terjadi pada saat ini menjadi bukti ada kerapuhan karakter yang cukup serius. 

Pendidikan karakter menjadi persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat 

terutama oarng tua. Apabila pendidikan karakter dilandaskan pada al-Qur’an dan 

hadis maka pendidikan karakter akan stabil kembali, karena Rasulullah Saw. 

merupakan figur karakter yang baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pendidikan 

karakter dalam hadis al-Birru wa al-Shilah dan mengetahui kandungan nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam hadis-hadis al-Birru wa al-Shilah.  

Penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research) studi pustaka pada hadis-hadis mengenai pendidikan karakter dalam 

perspektif hadis. Jenis data yang digunakan ialah kualitatif dan menentukan sumber 

data primer yang terdapat dari kitab hadis Shahih Muslim dan data sekunder dari 

buku Pendidikan Karakter berbasis Hadis dan dari sumber lainnya seperti jurnal, 

artikel dll.  

Berdasarkan penelitian yang telah ditelusuri, peneilitian ini mendapat 

kesimpulan bahwa pendidikan karakter yang ditemukan dalam hadis ialah adab atau 

akhlak, akan tetapi kata yang tepat untuk karakter ialah adab, dalam kandungan 

hadis menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang dimaksudkan ialah adab 

(Ta’dib), budi pekerti dan karakter. Hadis-hadis al-Birru wa al-Shilah menujukkan 

bahwa nilai-nilai pendidikan karakter tidak jauh berbeda dengan pendidikan adab 

dan akhlak. Karakter dan adab merupakan kata yang berbeda dan memiliki arti yang 

sedikit sama namun tujuan dari karakter dan akhlak sama yaitu menumbuhkan 

perilaku baik. Baik yang dimaksudkan ialah adab dalam arti yang menyeluruh, 

Ta’dib merupakan hal yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan beradab. 

Kata kunci : Pendidikan karakter, adab dan al-Birru wa al-Shilah.  


