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Penelitian ini memiliki latar belakang dengan melihat urgensi nilai-nilai 

pendidikan Islam bagi generasi muslim dan karisma Abah Guru Sekumpul sebagai 

teladan masyarakat dalam membentengi diri dari pengaruh buruk globalisasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku 

Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul karya K.H. M. Anshary El Kariem berupa 

nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan akhlak dan nilai pendidikan ibadah. 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan sifat 

penelitian adalah deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi dan survei kepustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis isi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa buku Figur Karismatik Abah Guru 

Sekumpul karya K.H. M. Anshary El Kariem memuat nilai pendidikan akidah, 

akhlak dan ibadah. Adapun nilai pendidikan akidah, diantaranya ilahiyyat berupa 

keyakinan sifat Allah qudrah dan iradat serta nama-Nya Ar-Razzaq dan Al-

Muntaqim, nubuwwah berupa keimanan kepada Nabi Muhammad Saw. dan 

karamah, ruhaniyyat berupa keyakinan tentang ruh dan sam’iyyat berupa keyakinan 

tentang surga. Nilai pendidikan akhlak, diantaranya akhlak terhadap Allah Swt. 

berupa tawakal dan syukur; akhlak terhadap manusia diantaranya akhlak terhadap 

diri sendiri berupa sabar, kanaah, warak, istikamah, tawaduk, pemaaf, zuhud, kerja 

keras serta mujahadah dan riyadhah; akhlak terhadap keluarga berupa taat dan 

berbakti kepada kedua orang tua, membantu istri serta mendidik anak disiplin; 

akhlak terhadap orang lain atau masyarakat berupa menghormati guru, tawaduk dan 

pemurah pada murid, memuliakan tamu, dermawan, penyayang, adil, ta’awun dan 

husnuzan. Nilai pendidikan ibadah, diantaranya ibadah mahdhah berupa salat 

berjemaah, salat sunah dan haji; dan ibadah ghairu mahdhah berupa nikah, qiradh 

atau mudharabah, sedekah, jual beli, amar makruf nahi mungkar, belajar dan 

mengajarkan ilmu agama serta memberikan pendidikan agama dan nafkah 

keluarga. 


