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Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan 

seluruh potensi manusia baik lahir maupun batin agar terbentuknya pribadi 

muslim seutuhnya. Dari zaman ke zaman, Berbagai media banyak disampaikan 

pendidik untuk menyebarkan pendidikan Islam baik media elektronik maupun 

cetak   Salah satunya Buku biografi Umar Bin Khattab adalah buku yang ditulis 

oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi. Di dalam buku tersebut menceritakan tentang 

kehidupan Umar Bin Khattab yang sarat akan nilai-nilai pendidikan Islam mulai 

dari akidah, syariah, dan akhlak. Adapun tujuan penelitian ini untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai Pendidikan Islam yang ada dalam 

Buku Biografi Umar bin Khattab karya Ali Muhammad Ash-Shallabi  

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library 

Reserch) dan pendekatan penelitian adalah Subjek penelitian ini adalah Buku 

Biografi Umar bin Khattab Ali Muhammad Ash-Shallabi, sedangkan objek 

penelitian ini yaitu studi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Buku Biografi Umar 

bin Khattab karya Ali Muhammad Ash-Shallabi. Sumber data yang digunakan 

adalah Buku Biografi Umar bin Khattab karya Ali Muhammad Ash-Shallabi dan 

literatur yang lain berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data 

dengan cara survey perpuatakaan dan studi pustaka sebagai alat pengumpulan 

datanya. Selanjutnya setelah data-data tersebut kemudian dilakukan paparan dan 

uraian-uraian secara deskriptif. Setelah itu baru dilakukan penganalisaan data 

dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis), menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah data mentah 

menjadi catatan tertulis. Kemudian display data dan penarikan kesimpulan. 
Pada buku biografi Umar bin Khattab karya Ali Muhammad Ash-Shallabi 

terdapat tiga nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nilai 

akidah buku ini berisikan tentang kewajiban seorang muslim untuk beriman 

kepada Allah SWT.., malaikat, kitab-kitab, Rasul-Rasul, hari kiamat dan takdir 

Allah SWT.dengan sepenuh hati tanpa keraguan dan mengamalkannya. Nilai 

syariah, buku ini berisikan tentang kewajiban seorang muslim untuk mengerjakan 

shalat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu juga sebagai hukum/tata cara jual-beli, 

pidana, dan pernikahan. Nilai akhlak, buku ini berisikan tentang (1) akhlak kepada 

Allah SWT. (2) akhlak terhadap sesama manusia manusia (3) akhlak terhadap 

lingkungan.  


