Dalil Akhlak Pergaulan
As recognized, adventure as skillfully as experience very nearly
lesson, amusement, as well as covenant can be gotten by just
checking out a ebook Dalil Akhlak Pergaulan moreover it is not
directly done, you could consent even more a propos this life,
concerning the world.
We manage to pay for you this proper as skillfully as easy
showing off to get those all. We have enough money Dalil Akhlak
Pergaulan and numerous ebook collections from fictions to
scientific research in any way. in the course of them is this Dalil
Akhlak Pergaulan that can be your partner.

Hadis Palsu Daif Popular Dr. Rozaimi Ramle
Buku ini menyajikan pelbagai
hadis yang sering kali dikongsi
serta berlegar dalam
masyarakat kita. Perbincangan
ini merangkumi status hadis,
kritikan ke atas perawi yang
meriwayatkannya, hujah dan
dalil yang menyokong serta apa
yang perlu dilakukan oleh kita
selaku orang awam berkaitan
hadis-hadis ini. Apabila kita
memahami permasalahan ini
dengan lebih jelas, maka kita
akan berhati-hati untuk
beramal atau menyebarkannya.
dalil-akhlak-pergaulan

Akidah Akhlak Madrasah
Aliyah Kelas XI - H. Aminudin
2021-09-15
Buku ini merupakan buku teks
atau buku pegangan siswa
Madrasah Aliyah (MA)
khususnya untuk Mata
Pelajaran Akidah Akhlak
Madrasah Aliyah Kelas XI.
Buku ini disusun berdasarkan
Keputusan Menteri Agama
(KMA) No. 183 Tahun 2019
tentang Kurikulum Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab
pada Madrasah. Buku ini
menyajikan materi tentang
ilmu kalam dan aliran-
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alirannya, perilaku terpuji,
perilaku tercela (israf, tabzir,
dan bakhil), keteladanan
Fatimah Az-Zahra dan Uways
Al-Qarni, akhlak dalam
pergaulan remaja, meraih
husnul khatimah, tasawuf dan
tokohnya, keteladanan
Abdurrahman bin Auf dan, Abu
Dzar Al-Gifari. Selain itu, buku
ini juga dilengkapi dengan
Tilawātul Qur’an, Peta Konsep,
Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah
Teladan, Khazanah, Kilas
Bahasa, Tugas, Kegiatan,
Tafakur, Refleksi Diri, dan
Proyek, yang dapat
memperkaya wawasan siswa.
Syarah Hadits Arba'in AnNawawi - Imam An-Nawawi
2015-11-04
Arba’in An-Nawawi adalah
kitab kumpulan hadits yang
sangat terkenal. Berisi 42
hadits-hadits yang sangat
mendasar bagi pembentukan
pemahaman seseorang akan
hakekat Dienul Islam. Maka
sudah semestinya bagi setiap
muslim untuk mempelajarinya
dengan pemahaman yang
benar. Buku ini hadir dengan
syarah (penjelasan) hadits
arbain yang disusun lengkap
dalil-akhlak-pergaulan

dan mudah dimengerti oleh
pembaca. Syarah hadits ini
bagaikan air yang mengalir
menjelaskan kandungan
mutiara hadits-hadits tersebut.
Daftar Isi sudah tercover di
google play book memudahkan
untuk membaca dan mencari
cepat. Dilengkapi TABEL
Ringkasan Hafalan Hadits
Arba'in dan Biografi Agung
sang Imam.
Menggagas Pendidikan Islami M. Ismail Yusanto, Et al.
2018-03-01
Sistem Pendidikan yang ada
saat ini, yang bersifat
materialistik, terbukti telah
gagal melahirkan manusia
shalih yang sekaligus muslih
dan menguasai IPTEK.
Terdapat kesan yang sangat
kuat bahwa pengembangan
ilmu-ilmu kehidupan (IPTEK)
adalah suatu hal yang berada
diwilayah bebas nilai, sehingga
sama sekali tak tersentuh oleh
standar nilai agama (Islam).
Kalau ada hanyalah etik yang
tidak bersandar pada nilai
agama. Sementara,
pembentukan karakter siswa
yang merupakan bagian
terpenting dari proses
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pendidikan agar tumbuh
menjadi manusia yang shalih
dan muslih tadi, justru kurang
tergarap secara serius. Oleh
karena itu diperlukan
reformasi bahkan revolusi di
bidang pendidikan. Bukan
hanya pada level institusi,
bahkan hingga menyentuh sisi
filosopi dan ideologi
pendidikan. Buku yang sedang
pembaca budiman pegang ini
mencoba menjawab tantangan
itu. Buku ini akan menjelaskan
secara komprehensif gagasan
pendidikan yang paradigmatik
dalam perspektif Islam agar
secara filosofis dan ideologis
pendidikan yang ada dapat
melaju pada arah yang benar
sesuai dengan visi dan misi
penciptaan manusia. Dan yang
lebih urgen lagi secara empiris
memang benar-benar dapat
diterapkan di tengah realitas
masyarakat, bukan sekedar
pemikiran yang mustahil
diterapkan. tentu tidak mudah,
tapi siapa bilang berjuang itu
mudah... ? Buku persembahan
penerbit QisthiPressGroup
Pendidikan Agama Islam :
Akidah Akhlak Untuk
Madrasah Aliyah Kelas XI dalil-akhlak-pergaulan

Toto Adidarmo, MA
Bismillahirrahmanirrahim Buku
pelajaran Akidah Akhlak untuk
Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI
ini disusun tetap berdasarkan
Kurikulum Madrasah yang
dikeluarkan Menteri Agama RI
Tahun Buku pelajaran Akidah
Akhlak untuk Madrasah Aliyah
(MA) Kelas XI ini disusun 2013,
yang dalam pelaksanaannya
berpedoman kepada Keputusan
Menteri Agama RI No. 165
Tahun 2014 dan Surat Edaran
Dirjen Pendis Kemenag RI
Tahun 2015, terdiri atas 10
bab. Setiap bab mengandung:
Uraian materi pelajaran,
rangkuman, hikmah, evaluasi
dan tugas dari bab yang
bersangkutan.
Hakekat Tasawuf - Abdul Qadir
Isa 2016-08-25
Hakekat Tasawuf Syaikh Abdul
Qadir Isa Sebenarnya, apa
perbedaan antara tasawuf dan
sufisme? Tasawuf adalah istilah
yang berkembang di dunia
Arab, sementara sufisme lebih
populer di barat, yang
dinisbatkan kepada seorang
pelaku tasawuf, sufi. Tujuannya
pun satu, dan sama dengan
tujuan syariat, yaitu kesalehan
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batin dan perilaku dengan
berbagai maqam-nya. Yang
menjadikan sufisme
menyimpang adalah ketika
salah satu maqam-nya,
wihdatul wujûd, berkembang
ke arah ittihâd atau hulûl, yang
kemudian lebih sering
berkaitan dengan sinkretisme.
Ini, yang menyalahi tauhid.
Penulis buku ini mengulas
secara detail serangan para
orientalis tentang metode
memahami tasawuf. Juga,
menjelaskan bagaimana
tasawuf yang seiring dengan
tuntutan syariat; bagaimana
menjadi saleh secara batin tapi
juga tidak menyimpang dari
tauhid. Buku ini, amat
fenomenal dan mendapat
sambutan yang luar biasa
terbukti dengan telah
mengalami cetak ulang
sebanyak 16 kali di negeri
asalnya, Suriah. Buku
Persembahan Penerbit
QisthiPress
Perusak Perusak Ukhuwah Abu Ashim Hisyam bin Abdul
Qadir 2022-08-24
Tahukah Anda, di mana tempat
tinggal dia? Di mana tempat
usaha saudaramu? Apakah
dalil-akhlak-pergaulan

kedua matamu mencarinya?
Jika tidak melihatnya?
Saudaramu hidup laksana
sejarah Tempat jalannya di
malam hari ada di kedua
sampingmu Tanpa kata apa
pun, engkau berjabat tangan
dengannya Engkau berlinang
air mata ketika berjumpa
dengannya Jika Dunia sempit
baginya Maka dadamu menjadi
tempat berlindungnya. Engkau
naik tanpa melemahkannya
Engkau ringankan musibahnya
Engkau angkat beban darinya
Jika kedua lengannya lelah Jika
dunia sempit baginya Maka
dadamu menjadi tempat
berlindungnya. Engkau
bentangkan tutup di sekitarnya
Jika syetan menyesatkannya
Engkau lihat akhiratmu
berubah Sungguh, dunianya
menjadi subur Jika dunia
sempit baginya Maka dadamu
menjadi tempat berlindungnya.
Fikih Akhlak - Musthafa al’Adawy 2016-11-01
Nilai-nilai kemanusiaan yang
ditemukan dalam kehidupan
akan lebih bermakna bagi
religiusitas dan spiritualitas
seseorang jika ia mampu
menghubungkan akhlak mulia
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yang dijalan- kannya (hablun
min an-nâs). Inilah kelebihan
orang-orang beragama. Nilainilai kemanusiaan yang
ditemukan dalam kehidupan
akan lebih bermakna bagi
religiusitas dan spiritualitas
seseorang jika ia mampu
menghubungkan akhlak mulia
yang dijalankannya (hablun
min an-nâs) dengan kehendak
Allah dan Rasul-Nya (hablun
min Allah). Inilah kelebihan
orang-orang beragama. Untuk
mengetahui hubungan yang
erat antara Allah dan akhlak
mulia, penulis buku ini
berusaha menyajikan landasan
tekstual bagi setiap akhlak
mulia yang dipraktekkan oleh
manusia. Landasan tekstual itu
adalah ayat-ayat yang
merupakan firman Allah dan
hadis-hadis yang merupakan
petunjuk dari Rasulullah s.a.w.
Inilah yang dimaksud dengan
Fikih Akhlak. Dengan
menyadari hubungan erat
antara akhlak mulia dan Allah,
pelaku akhlak mulia akan
selalu merasakan hidup penuh
makna dalam setiap
aktivitasnya. Dia akan dicintai
oleh masyarakat di sekitarnya
dalil-akhlak-pergaulan

dan dia pun mendapatkan
tempat yang mulia di sisi Allah.
Jadi, membaca buku ini akan
mengantarkan kita menjadi
manusia yang dekat dengan
makhluk dan Khâlik Azza wa
Jalla! -QisthiPressAqidah Akhlaq BULÛGHUL MARÂM Hadishadis Ibadah, Muamalah, dan
Akhlak - Ibn Hajar al-‘Asqalani
2019-07-01
Kitab ini merupakan ringkasan
yang mencakup pokok-pokok
dalil berdasarkan hadis atas
hukum-hukum syariat. Saya
telah menulisnya dengan
tulisan yang mudah dimengerti
agar orang yang menghafal
(hadishadis)-nya dapat
mengulang-ulang di antara
(waktu-waktu) yang sama.
Juga, agar seorangpencari ilmu
pemula dapat merujuk (jika
lupa akan satu hadis dan ingin
menghafalnya lagi) pada kitab
ini dan orang yang
menyukainya dapat merasa
puas dengannya.
Pendidikan Agama Islam :
Akidah Akhlak Untuk
Madrasah Tsanawiyah Kelas
IX - Drs. H. Masan AF, M.Pd
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Bismillahirrahmanirrahim Buku
pelajaran Akidah Ahklak untuk
Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Kelas IX ini disusun tetap
berdasarkan Kurikulum
Madrasah yang dikeluarkan
Menteri Agama RI Tahun 2013,
yang dalam pelaksanaannya
berpedoman kepada Keputusan
Menteri Agama RI No. 165
Tahun 2014, dan Surat Edaran
Dirjen Pendis Kemenag RI
Tahun 2015, terdiri atas 9 Bab.
Setiap bab mengandung:
uraian materi pelajaran,
rangkuman, mutiara hikmah,
evaluasi dan tugas dari bab
yang bersangkutan.
Hadis Qudsi - Syed Ahmad
Semait 2018-05-01
Ia memberi pengajaran pokok
dalam subjek penting seperti
i'tikad, kebatinan, perhambaan
manusia kepada Tuhan, tabiat,
amal, qadar dan qadha' Tuhan
Al-Qur'an Hadis Madrasah
Aliyah Kelas XI - H. Aminudin
2021-09-15
Buku ini merupakan buku teks
atau buku pegangan siswa
Madrasah Aliyah (MA)
khususnya untuk Mata
Pelajaran Al-Qur'an Hadis
Madrasah Aliyah Kelas XI.
dalil-akhlak-pergaulan

Buku ini disusun berdasarkan
Keputusan Menteri Agama
(KMA) No. 183 Tahun 2019
tentang Kurikulum Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab
pada Madrasah. Buku ini
terdiri dari dua materi besar,
yaitu Al-Qur’an dan Hadis.
Materi pembelajaran itu terdiri
atas penciptaan manusia dan
keikhlasan beribadah, hormat
dan patuh kepada orang tua
dan guru, menghindarkan diri
dari pergaulan bebas dan
perbuatan keji, sikap toleransi
dan etika pergaulan, semangat
menuntut ilmu dan
menyampaikannya kepada
sesama, tanggung jawab
manusia terhadap keluarga dan
masyarakat, sikap kompetitif
dalam kebaikan, etos kerja
pribadi muslim, memilih
makanan yang halal dan baik,
dan mensyukuri nikmat Allah
Swt. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan Tilawātul
Qur’an, Peta Konsep, Tokoh,
Mutiara Hadis, Kisah Teladan,
Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas,
Kegiatan, Tafakur, Refleksi
Diri, dan Proyek, yang dapat
memperkaya wawasan siswa.
Terjemah Kitab Bulughul
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Maram - Al-Hafizh Ibnu Hajar
al-Asqalani 2016-04-01
Bulughul Maram merupakan
Kitab klasik yang berisi
panduan komprehensif seputar
hadits-hadits hukum (fikih).
Baik dalam soal ibadah,
muamalah, nikah, akhlak,
keutamaan amal, jinayat, jihad,
hingga dzikir dan doa. Daftar
Isi sudah tercover di Google
Play Book memudahkan
membaca dan mencari cepat.
Karya fenomenal ulama AlHafizh Ibnu Hajar al-Asqalani
ini disusun sangat sistematis,
ringkas, dan bersumber dari
buku-buku primer hadits
(Kutub as-Sittah). Buku ini dari
masa ke masa senantiasa
menjadi rujukan umat Islam,
karena setiap hadits yang
disebutkan di dalamnya
dibarengi dengan penjelasan
derajat atau kedudukannya.
Karya Ibnu Hajar al-Asqalani
ini kian istimewa untuk dimiliki
oleh setiap muslim, sebab
hadits-hadits yang tertuang
dalamnya disusun berdasarkan
bab fikih. Daftar Isi
Mukaddimah Al-Hafidz Ibnu
Hajar Al-Asqalany Biografi AlHafidh Ibnu Hajar Al-Asqalany
dalil-akhlak-pergaulan

Sekilas Tentang Kitab Bulughul
Maram Pengertian Hadits
Kitab Thaharah Tentang Air
Tentang Bejana Tentang
Wudhu Tentang Mengusap Dua
Khuff Tentang Perkara Yang
Membatalkan Wudhu Tentang
Tata Cara Buang Hajat
Tentang Mandi dan Hukum
Junub Tentang Tayammum
Tentang Waktu-waktu Shalat
Tentang Syarat-syarat Shalat
Tentang Sutrah Bagi Orang
Yang Shalat Tentang Anjuran
Khusyu dalam Shalat Tentang
Sifat Shalat Tentang Sujud
Sahwi dan Yang Lainnya
Tentang Shalat Thathawwu
Tentang Shalat Berjamaah dan
Imam Tentang Shalat Musafir
dan Yang Sakit Tentang Shalat
Jumat Tentang Shalat Khauf
Tentang Shalat Dua Hari Raya
Tentang Shalat Gerhana
Tentang Shalat Istisqa Tentang
Pakaian Tentang Jenazah
Tentang Zakat Fitrah Tentang
Shadaqah Thathawwu Tentang
Pembagian Shadaqah Tentang
Shaum Sunnah dan Shaum
Yang Dilarang Tentang Itikaf
dan Ibadah Ramadhan Tentang
Keutamaan Haji dan Yang
Berkewajiban Haji Tentang
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Wajib Ihram dan Sifatnya
Tentang Ihram dan Yang
Berhubungan Dengannya
Tentang Sifat Haji dan Masuk
Kota Makkah Tentang
Terlambat dan Terhalangnya
Haji Tentang Syarat-syarat dan
yang Di Larang Diperjualbelikan Tentang Rukhshah
Menjual Buah-buahan Tentang
Salam Qiradh dan Gadai
Tentang Taflis dan Hajr
Tentang Perdamaian Tentang
Memindahkan Hutang dan
Menanggung Tentang Syirkah
dan Wakalah Tentang Ghashab
Tentang Musaqah dan Ijarah
Tentang Menghidupkan Tanah
Yang Mati Tentang Hibah
Umra dan Ruqba Tentang
Barang Temuan Tentang
Barang Titipan Tentang
Pergaulan Dengan Isteri
Tentang Kafaah dan Khiyar
Tentang Maskawin Tentang
Walimah Tentang Pembagian
Giliran Tentang Ila Zihar dan
Kafarat Tentang Sumpah Lian
Tentang Iddah dan Ihdad
Tentang Penyusuan Tentang
Nafaqah Kitab Urusan Pidana
Tentang Menuntut Darah dan
Sumpah Tentang Memerangi
Para Pemberontak Tentang
dalil-akhlak-pergaulan

Memerangi Para Penjahat dan
Membunuh Orang Murtad
Tentang Hukuman Pelaku Zina
Tentang Hukuman Menuduh
Tentang Hukum Pencurian
Tentang Hukuman bagi
Peminum dan Penjelasan
tentang Minuman Yang
Memabukkan Tentang Tazir
dan Hukum Penjahat Tentang
Upeti dan Gencatan Senjata
Tentang Berlomba dan
Memanah Tentang Makanan
Tentang Binatang Buruan dan
Sembelihan Kitab Sumpah dan
Nazar Tentang Sumpah dan
Nazar Kitab Memutuskan
Perkara Tentang Memutuskan
Perkara Tentang Persaksian
Tentang Dakwa dan Bukti
Kitab Memerdekakan Budak
Tentang Memerdekakan Budak
Tentang Mudabbar Mukatab
dan Ummul Walad Kitab
Kelengkapan Tentang Kebaikan
dan Silaturrahmi Tentang
Zuhud dan Wara Tentang
Peringatan untuk Menghindari
Kejelekan Akhlak Tentang
Mendorong untuk Melakukan
Kebaikan Tentang Dzikir dan
Do'a
Juz 'Amma, Hadits Qudsi,
Hadits Arba'in, dan Doa
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Ma'tsurat - Muhammad Arifin
Ali Rahmatullah
Bagi seorang muslim,
membaca al-Qur’an, meskipun
satu ayat yang paling pendek
pun sudah bernilai pahala.
Begitu pula mempelajari
hadits-hadits, dan kemudian
mengamalkannya tentu akan
menambah keislaman seorang
muslim. Siapa yang istiqamah
membaca al-Qur’an,
mempelajari agama, ditambah
dengan tekun berdoa, niscaya
ia akan meraih derajat takwa.
Buku ini sengaja hadir guna
mendukung amalan-amalan
harian Anda. Buku ini
menghimpun surat-surat alQur’an, khususnya Juz ‘Amma,
hadits-hadits Qudsi, Arbain,
serta al-Ma’tsurat, sehingga
memudahkan Anda untuk
mempelajari atau
mengamalkan surat, hadits,
atau doa-doa yang baik bagi
Anda sehari-hari. Buku ini
sangat layak Anda miliki
sebagai pedoman untuk
menjalankan perintah-perintah
Ilahi. Selamat membaca.
AL-WAFI HADIS 40 - Dr.
Mustaffa Dib Al-Bugha & Dr
Muhyiddin Mistu 2018-07-11
dalil-akhlak-pergaulan

Pada asasnya, buku ini seperti
buku-buku syarah bagi kitab
hadis Imam Al-Nawawi yang
lain tetapi, ia diberikan gaya
perbahasan yang lengkap
sehingga ia sesuai untuk
menjadi bahan kuliah maghrib
atau subuh. Bahkan, ia boleh
menjadi bahan bacaan harian
yang rsantai tetapi padat
dengan ilmu dari dua tokoh
ulama mazhab al-Syafii moden
iaitu Syaikh Dr Mustafa Dib Al
Bugha dan Syaikh Dr
Muhyiddin Mistu.
ANTOLOGI HADITS
TARBAWI - Anjali Sriwijbant
2020-02-22
Buku Antologi Hadis Tarbawi
yang hadir di hadapan
pembaca ini berisi tentang
jawaban-jawaban kritis hasil
pengendapan pemikiran atas
apa yang tengah menjadi
kegelisahan para pemerhati
pendidikan yang saban hari
merasa nilai-nilai adiluhung
pendidikan itu terus terkikis.
Kehadiran buku Antologi Hadis
Tarbawi ini merupakan bentuk
syukur, apresiasi dan
dukungan terhadap para
penulis yang seluruhnya adalah
Mahasiswa saya di Program
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Studi Pendidikan Agama Islam
UIN Raden Intan Lampung.
Buku yang merupakan
kumpulan tulisan tematik hasil
belajar mata kuliah Hadis
Tarbawi selama satu semester
ini disusun dengan
mempertimbangkan masukan
rekan kuliah, hasil diseminasi,
komentar dosen dan beberapa
catatan revisi sebagai bahan
penyempurnaan pembahasan
buku ini. Buku ini menjadi
semacam tafsir terhadap
penggalian dan penjelmaan
spirit dasar atau nilai-nilai
yang tertuang dalam
perkataan, perilaku dan
penetapan yang semuanya
disandarkan kepada Nabi
Muhammad saw, khususnya
berterkait paut dengan pesanpesan pendidikan di dalam alHadis. Yaitu, nilai-nilai
keislaman yang akan terus diuji
dalam aktualitas yang terus
bergejolak, nilai-nilai yang
akan senantiasa dipertahankan
dari tindakan yang merusak,
serta nilai-nilai yang dianggap
sebagai jaminan atas
pengetahuan yang
menyelamatkan. Buku ini berisi
lima BAB pembahasan terkait
dalil-akhlak-pergaulan

isu-isu terkini seputar
pendidikan dan hubungan
sosial. BAB pertama membahas
tentang Konsistensi Pendidikan
Islam yang berisi tentang nilainilai dasar (core values)
pendidikan yang tidak berubah
digerus zaman seperti konsepsi
tujuan pendidikan. BAB dua
membahas tentang konstruksi
teoretis mengenai adab dan
pendidikan karakter bagi
peserta didik, mulai dari adab
peserta didik terhadap guru,
adab terhadap sesama peserta
didik maupun jalinan kasih
terhadap lingkungan. BAB
ketiga berisi tentang
pendidikan Islam menjawab
tantangan masa depan.
Pembahasan ini berisi
pertanyaan-pertanyaan seputar
kebijakan, sistem dan lembaga
pendidikan Islam yang seperti
apa yang dianggap ideal
menjawab masa depan. BAB
keempat berkaitan dengan
prinsip-prinsip moderasi
keislaman dalam pendidikan
dan bagaimana Islam
memandang pentingnya ilmu
pengetahuan. Terakhir, di buku
ini dibahas tentang Islam dan
kenyataan sosial masyarakat
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Indonesia seperti
multikulturalisme, pluralisme
dan feminisme.
EKSISTENSI KEILMUAN
KITAB KUNING DI
PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM - Dr.
Sofyan, M.A
Pembahasan kitab kuning
sebagai referensi keilmuan
dalam buku ini akan
digambarkan secara jelas mulai
dari pengertian, sejarah,
metode, ragam kitab kuning,
peranannya di pesantren, di
perguruan tinggi keagamaan
Islam dan kontribusinya bagi
keilmuan Islam di Indonesia.
Semoga karya ini bisa
memberikan manfaat. Saran
serta kritik sangat penulis
harapkan. Selamat membaca!
7 Formula Individu
Cemerlang - Dr Danial Zainal
Abidin 2007-10-01
- Apakah yang dimaksudkan
dengan kecemerlangan
daripada perspektif Islam? Apakah formula yang berjaya
melahirkan individu-individu
hebat dalam ketamadunan
Islam? - Adakah benar takwa
dapat memacu kecemerlangan?
Bagaimana ia dapat dilakukan?
dalil-akhlak-pergaulan

-A
HADIS PENDIDIKAN Ahmad Izzan., Saehudin
Sebuah Pendidikan disebut
komperehensif jika ia
berorientasi pada kepentingan
hidup di dunia dan akhirat
sekaligus. Hasil akhir yang
diharapkan dari konsep
pendidikan itu adalah lahirnya
insan kamil. Dua sumber yang
harus menjadi rujukan dalam
rangka membentuk karakter
insan kamil adalah Alquran dan
Hadis. Buku ini mengulas
tentang metode memahami
hadis; Nabi Muhammad Saw.
sebagai seorang pendidik;
konsep pendidikan dalam
dimensi hadis; pemerolehan
ilmu pengetahuan dalam
dimensi hadis; metode
pemebalajaran dalaman
dimensi hadis; kurikulum
dalam dimensi hadis; motivasi
belajar dalam dimensi hadis;
evaluasi pendidikan dalam
dimensi hadis; pendidikan
akidah dan pembentukan
karakter; pendidikan akhlak
dan hadis-hadis tentang
pendidikan.
Syarah Hadist Arba'in -
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Prinsip-Prinsip Metodologis
Pembelajaran Hadis Nabawi Badrudin 2020-06-26
Metode pengajaran atau
metode mengajar adalah caracara praktis yang digunakan
oleh seorang guru dalam
penyampaian materi ajar
kepada muridnya agar tercapai
tujuan pengajaran. Kegiatan ini
diartikan sebagai tata cara
yang digunakan oleh guru
dalam membelajarkan peserta
didik saat berlangsungnya
proses pembelajaran, melalui
cara yang tepat dan sesuai
dengan situasi dan kondisi.
Sebuah metode akan
mempengaruhi sampai
tidaknya suatu informasi
secara lengkap atau tidak. Oleh
sebab itu pemilihan metode
pendidikan harus dilakukan
secara cermat, disesuaikan
dengan berbagai faktor terkait,
sehingga hasil pendidikan
dapat memuaskan. Apa yang
dilakukan rasulullah saw saat
menyampaikan wahyu allah
kepada para sahabatnya bisa
kita teladani; karena rasul saw
sejak awal sudah
mengimplementasikan metode
pendidikan yang tepat
dalil-akhlak-pergaulan

terhadap para sahabatnya
tersebut. Strategi
pembelajaran yang nabi
lakukan sangat akurat dalam
menyampaikan ajaran islam,
sangat memperhatikan situasi,
kondisi dan karakter
seseorang, sehingga nilai-nilai
islami dapat ditransfer dengan
baik untuk menanamkan
kebaikan dan kemashlahatan
umat. Tujuan mencari
pengetahuan dalam islam ialah
menanamkan kebaikan dalam
diri manusia; sebagai manusia
dan sebagai diri individualnya.
Hal ini menunjukkan
pengetahuan yang kita cari
harus memenuhi harapan
kebaikan duniawi dan ukhrawi
sehingga menjadi kontribusi
manfaat kebaikan-kebahagiaan
untuk dirinya dan
masyarakatnya sebagai bukti
bahwa pengetahuan dan
pendidikan bisa memanusiakan
manusia yang beradab. Tujuan
akhir pendidikan dan
pengajaran ialah menghasilkan
manusia yang baik, yakni
meliputi kehidupan materil dan
spiritual. Manusia secara
efektif dan terarah
memberikan ‘ibrah guna
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terciptanya efektivitas proses
belajar mengajar yang baik
sebagaimana yang diajarkan
nabi saw kepada umatnya
dengan didasarkan kepada
nilai-nilai qur’ani dan sunnah
nabawiyyah - hadis nabawi.
Pembinaan perundangan
hukum Islam - Abu Husny
1987
Akidah Akhlak Madrasah
Tsanawiyah Kelas IX - Harjan
Syuhada 2021-09-17
Buku ini merupakan buku teks
atau buku pegangan siswa
Madrasah Tsanawiyah (MTs),
khususnya untuk Mata
Pelajaran Akidah Akhlak
Madrasah Tsanawiyah Kelas
IX. Buku ini disusun
berdasarkan Keputusan
Menteri Agama (KMA) No. 183
Tahun 2019 tentang Kurikulum
Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab pada Madrasah.
Buku ini terdiri dari dua materi
besar, yaitu Akidah dan Akhlak.
Materi pembelajaran Akidah
terdiri atas materi tentang
iman kepada qaḍa dan qadar.
Sedangkan materi akhlak
mencakup perilaku berilmu,
kerja keras, kreatif dan
dalil-akhlak-pergaulan

produktif dalam kehidupan
sehari-hari; adab pergaulan
dengan saudara, teman, dan
tetangga; keteladanan Umar
bin Khattab Ra. dan Aisyah Ra.;
akhlak tercela dalam pergaulan
remaja; adab berjalan, makan
dan minum, serta berpakaian
dalam Islam; keteladanan
Usman bin Affan Ra. dan Ali
bin Abi Thalid. Pada buku ini,
terdapat pernak-pernik yang
akan memperkaya wawasan
siswa antara lain Tilawātul
Qur’an, Peta Konsep, Tokoh,
Mutiara Hadis, Kisah Teladan,
Khazanah, Tugas, Kegiatan,
Tafakur, Refleksi Diri, dan
Proyek.
Akidah Akhlak Madrasah
Aliyah Kelas XII - H. Aminudin
2021-09-15
Buku ini merupakan buku teks
atau buku pegangan siswa
Madrasah Aliyah (MA)
khususnya untuk Mata
Pelajaran Akidah Akhlak
Madrasah Aliyah Kelas XII.
Buku ini disusun berdasarkan
Keputusan Menteri Agama
(KMA) No. 183 Tahun 2019
tentang Kurikulum Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab
pada Madrasah. Buku ini
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menyajikan materi tentang
memahami makna asmaul
husna, perilaku terpuji,
perilaku tercela, akhlak dalam
pergaulan, keteladanan empat
imam mazhab fikih, adab
berorganisasi dan bekerja, dan
tokoh perkembangan islam di
indonesia. Selain itu, buku ini
juga dilengkapi dengan
Tilawātul Qur’an, Peta Konsep,
Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah
Berhikmah, Khazanah, Kilas
Bahasa, Tugas, Kegiatan,
Tafakur, Refleksi Diri, dan
Proyek, yang dapat
memperkaya wawasan siswa.
An-Nawawi's Forty Hadith Nawawī 1982-04
3 ASAS AKIDAH ISLAM - Ibn
Uthaimin 2019-07-06
“Risalah Salsatul Usul adalah
sebuah risalah yang penting
bagi setiap muslim.” (Syaikh
Shalih bin Abdul Aziz alu
Syaikh. Menteri Urusan Wakaf,
Dakwah dan Bimbingan
Keislaman Arab Saudi)
Salasatul Usul (tiga landasan
utama) merupakan salah satu
risalah karya Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullah yang tersebar
dalil-akhlak-pergaulan

luas di kalangan kaum
muslimin. Risalah ini
mengandungi pelajaranpelajaran yang sangat penting
dan mendasar demi
terwujudnya peribadi muslim
yang mentauhidkan Allah
dalam segala sisi
kehidupannya. Risalah ringkas
kemudiannya disyarahkan oleh
pelbagai ulama dalam pelbagai
lapisan ilmu pendidikan telah
dibuat. Salah satu daripadanya
ialah buku yang ada di tangan
anda ini. Buku ini adalah
ulasan lengkap bagi Usul
Salasah yang disyarahkan oleh
Syaikh Ibn Uthaimin
rahimahullah. Semoga dengan
penerbitan karya terjemahan
ini, umat Islam khususnya di
Malaysia akan lebih peka
dengan urusan akidah.
PEMBELAJARAN AKIDAH
AKHLAK - Kutsiyyah
2019-12-07
Buku Pembelajaran Akidah
Akhlak ini, merupakan buku
ajar di program studi PAI
Fakultas Tarbiyah di IAIN
Madura. Buku ini merupakan
buku pegangan di prodi PAI
Fakultas Tarbiyah IAIN
Madura, sehingga diharapkan
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bisa membantu mahasiswa
dalam memahami mata kuliah
Pembelajaran Akidah Akhlak.
Buku ini menjelaskan beberapa
tema yang berkaitan dengan
pembelajaran akidah akhlak
meliputi pengertian, ruang
lingkup, perencanaan, dan
evaluali pembelajaran akidah
akhlak. Dalam buku ini pada
bab-bab selanjutnya juga
dibahas tentang strategi dan
metode pembelajaran akidah
akhlak, media dan sumber
belajar yang digunakan, serta
bagaimana menjadi guru
profesional, inspiring teaching,
juga peluang dan tantangan
Pembelajaran Akidah Akhlak
khususnya di era revolusi
industry 4.0. Untuk mengasah
dan mengevaluasi pemahaman
yang diperoleh mahasiswa,
maka pada akhir bab disertai
beberapa soal latihan. Dengan
bahasan yang tercakup dalam
buku ajar ini diharapkan bisa
membekali dan memudahkan
mahasiswa dalam memahami
kompetensi Pembelajaran
Akidah Akhlak yang harus
dicapai serta bisa
mengaplikasikannya.
dalil-akhlak-pergaulan

Hadis Al-Arba'in AnNawawiyyah - Redaksi
Qultummedia 2018-10-01
Buku Hadis Al-Arba'in AnNawawiyyah persembahan
penerbit QultumMedia
Pendidikan Akhlak Berbasis
Hadits Arba'in An
Nawawiyah - Dr. Saifudin
Amin, MA 2021-02-18
Judul : Pendidikan Akhlak
Berbasis Hadits Arba'in An
Nawawiyah Penulis : Dr.
Saifudin Amin, MA Editor : Dr.
Abdurrahman Misno, MEI
Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal :
235 Halaman ISBN :
978-623-68727-3-4
Permasalahan akhlak
merupakan permasalahan yang
banyak ditemui di semua
negara dan bangsa saat ini.
Berbagai bentuk
penyimpangan akhlak yang
terjadi sangat memprihatinkan
bagi para pendidik dan
masyarakat yang peduli;
pergaulan bebas, narkoba,
durhaka kepada orang tua
hingga kesadaran
keberagamaan yang
mengalami pengurangan.
Maka, mempelajari kembali
warisan agung dari Nabi
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Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam dalam
menumbuhkan akhlak yang
baik adalah sebuah
keniscayaan. Hadits-hadits
Nabi yang telah tercatat dalam
berbagai kitab telah
memberikan secara
komprehensif bagaimana
mengajarkan akhlak. Karena
inilah sejatinya misi agung
beliau, yaitu menyempurnakan
akhlak di antara manusia.
Salah satu dari kumpulan
hadits-hadits Nabi yang
masyhur di masyarakat adalah
Hadits Arbai’n An-Nawawiyah
yang memuat 40-an hadits.
Apabila kita pelajari lebih
mendalam maka hadits-hadits
tersebut memiliki kandungan
pendidikan akhlak yang
menjadi pedoman bagi setiap
pendidik. Minimal ada empat
nilai akhlak yang terkandung
dalam kumpulan hadits
tersebut, yaitu akhlak kepada
Allah SWT, akhlak kepada
Rasulullah, akhlak terhadap
diri sendiri dan akhlak
terhadap sesama serta
makhluk hidup yang lain. Ingin
mengetahui secara lebih detail
bagaimana pendidikan akhlak
dalil-akhlak-pergaulan

berbasis karya Imam Nawawi
tersebut? Silahkan membaca
buku ini dan temukan
bagaimana ternyata mutiara
akhlak itu telah ada dalam
khazanah peradaban Islam
yang mulia. Selamat
membaca...
40 Hadis Pilihan Imam AnNawawi - Redaksi
Qultummedia 2018-10-01
Buku Hadis Persembahan
Penerbit QultumMedia
Pulang Bersama Haji Yang
Mabrur - Ustaz Mohammad
Zaki Abdul Halim 2011-11-22
Mengerjakan ibadah haji
memerlukan kita berfikir dan
bertindak mengikut arahan.
Bagi orang yang berfikir dan
berusaha menghayati ibadah
ini sepenuh hati dan perasaan,
mereka pasti melalui demensi
kehidupan yang berbeza.
Apabila kita menyelami segala
aturannya dengan bersungguhsungguh, kita bertemu dengan
mutiara-mutiara yang indah
dan mahal harganya. Oleh
sebab rahsia yang tersirat ini
tidak diteroka, akhirnya
mutiara-mutiara itu tetap
tersimpan dan terus menjadi
misteri. Buku ini memberi
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jawapannya dalam pencarian
haji yang mabrur.
Majalah Asy-Syariah edisi
108 - Oase Media - Yogyakarta
KETELADANAN DAI PILIHAN
Menjadi dai merupakan bentuk
tanggung jawab terhadap umat
yang membutuhkan nasihat
dan bimbingan agama. Karena
itu, figur dai selain butuh
keilmuan, juga memerlukan
keteladanan. Setinggi apa pun
keilmuan, jika nihil
keteladanan, apa yang
disampaikan akan sulit
membekas terhadap yang
didakwahi. Karena banyak
orang awam yang demikian
mudah tersentuh, bukan
karena keilmuan sang dai,
namun karena semata akhlak
yang ditampilkan. Karena itu,
seorang dai semestinya bukan
tipe orang yang mudah tersulut
atau gampang mengumbar
emosi. Dia adalah pribadi yang
tenang dan bijak, mau
memahami berbagai kondisi
orang yang didakwahi. Betapa
banyak dakwah yang berbuah
antipati, bukan karena
menentang kebenaran dari apa
yang disampaikan, tapi lebih
karena masyarakat tidak bisa
dalil-akhlak-pergaulan

menerima dai yang
temperamental. Lebih-lebih
praktiknya, dai semacam ini
kerap menyampaikan sesuatu
yang tidak pada tempatnya
atau belum waktunya, dengan
redaksi yang meledak-ledak
pula. Pada akhirnya, dakwah
yang tidak hikmah ini, bukan
mendekatkan masyarakat pada
kebenaran, malah membuat
umat lari. Na’udzubillah.
Bagaimana profil dai yang
dibutuhkan umat? Simak
bahasannya pada edisi ini. Ikuti
Pembahasannya…. Kajian
Utama: - Profil Dai Rabbani Kedudukan dan Kemuliaan
Seorang Dai - Dakwah dan
Kewajiban Dai - Bekal Dai
Ketika Berdakwah - Nilai
Integritas Seorang Dai - Tafsir Meneladani Pemimpin Umat Hadits - Mengoreksi Perilaku
Para Dai - Problema Anda Hukum Menunda-nunda
Membayar Utang - Manhaji Menjalin Kerja Sama dalam
Ranah Dakwah - Tanya Jawab
Ringkas - Akidah Tauhid, Awal
Dakwah Ilallah - Akhlak–
Akhlak Seorang Dai - Dll.
Dapatkan pula pembahasan tak
kalah menarik di lembar
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Sakinah : - Mengayuh Biduk Kita Menikah, Tetapi Ceraikan
Dia! - Permata Hati – Sikap
yang Tepat dalam Mendidik
Anak - Niswah – Kemuliaan
Akhlak Muslimah - Fatawa AlMar'ah Al-Muslimah
Mengeraskan Bacaan dalam
Shalat bagi Wanita - Wanita
Shalat di Rumahnya Setelah
Azan atau Setelah Iqamat di
Masjid? - Syarat Wanita
Menjadi Imam bagi Sesamanya
- Hukum Wanita Mengimami
Anak Lelaki - Dll. ------------------------------------------------- Majalah
Asy-Syariah bisa didapatkan di
Agen Terdekat di Kota Anda
Informasi Distribusi dan
Keagenan Hub: 085878525401
Ingin Berlangganan langsung
Hub: 082327412095
Ensiklopedia untuk Anak-Anal
Muslim Ensiklopedia Al-Quran dan
Hadis Per Tema; Bagian 4
Agama Islam - Jumanta
2021-12-23
Ensiklopedia Al-Qur`an dan
Hadis Per Tema adalah satusatunya buku di Indonesia yang
menyajikan seluruh tema AlQur`an, dilengkapi dengan
dalil-akhlak-pergaulan

deskripsi dan terjemahan ayatayat yang berhubungan dengan
masing-masing tema, tanpa
meninggalkan satu tema atau
satu ayat pun. Tujuan
utamanya adalah untuk
mempermudah umat Islam
yang ingin mengetahui apa
yang sebenarnya disampaikan
oleh Al-Qur`an lewat tematema yang ada di dalamnya.
Contohnya, ketika kita ingin
mengetahui tema tentang salat,
maka di dalam buku ini akan
didapatkan ayat-ayat mana saja
yang berhubungan dengan
tema salat. Demikian juga
tema-tema lainnya yang
jumlahnya lebih dari 2.500
tema. Ebook ini merupakan
pecahan dari buku
Ensiklopedia Al-Qur`an dan
Hadis Per Tema, yang
membahas bagian kedua, Nabi
dan Rasul. Di dalamnya
berisikan ayat-ayat dan hadis
yang berkaitan tentang para
nabi dan tugasnya, para nabi
dan rasul terpilih selain nabi
Muhammad saw., hingga ayat
yang menjelaskan nabi
Muhammad saw. Selamat
membaca.
Khazanah Tafsir di Nusantara
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(Penerbit UM) - Mustaffa
Abdullah 2011
Pengajian tafsir di Nusantara
berkembang selari dengan
perkembangan ilmu lain. Ini
dapat dibuktikan dengan
munculnya beberapa karya
agung dalam bidang tafsir.
Sesungguhnya terdapat banyak
karya tafsir yang pernah
dihasilkan oleh para ulama,
namun disebabkan pengabaian
ianya hilang begitu sahaja
tanpa adanya kajian kearah
pembukuan atau
pendokumentasian yang
lengkap. Banyak juga karya
tafsir yang seakan-akan
dilupakan dan kewujudannya
tidak disedari umat Islam.
Karya tersebut tidak dapat
dimanfaatkan dan sejarahnya
akan hilang sekiranya tidak ada
usaha dan kajian untuk
membukukannya. Buku ini
diharap dapat membongkar
maklumat berkaitan pengajian
tafsir di Nusantara
terutamanya di Malaysia,
Thailand, Singapura dan
Negara Brunei Darussalam.
Tinggalan karya itu diselidik
dan dikaji sebagai khazanah
ilmu yang tidak ternilai
dalil-akhlak-pergaulan

harganya. Penulisan ini
mengkaji dan menganalisis
pengajian tafsir secara
keseluruhannya dengan fokus
utama adalah perkembangan
dan sistem pengajian tafsir di
Nusantara. Buku ini turut
mengumpulkan karya tafsir
yang pernah dihasilkan sambil
memperkenalkan tokoh utama
dalam pengajian tafsir serta
cuba merungkaikan persoalan
mengenai perkembangan tafsir
dan pengajiannya. Usaha
menampilkan tokoh serta karya
mereka dalam bidang tafsir ini
dibuat sebagai paparan untuk
rujukan generasi kini dan akan
datang.
1100 Hadits Terpilih Muhammad Faiz Almath 1991
Quran Hadist Membangun Pendidikan Islam
Yang Unggul dan Bedraga
Saing Tinggi - Prof. Dr. H.
Abuddin Nata, M.A. 2022-08-01
Membangun pendidikan Islam
yang unggul dan berdaya saing
tinggi adalah salah satu
strategi dan solusi yang harus
ditempuh oleh semua pihak
yang bertanggung jawab
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merencanakan dan
melaksanakan pendidikan
Islam. Masyarakat yang dari
waktu ke waktu menghadapi
masalah kehidupan yang makin
berat dan penuh persaingan,
hanya dapat ditolong dengan
cara memberikan pendidikan
yang unggul berdaya saing
tinggi kepadanya. Terdapat
puluhan ribu madrasah
ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan
Aliyah dengan jumlah siswanya
mencapai puluhan juta, serta
ratusan perguruan tinggi
dengan jumlah mahasiswanya
ratusan ribu di seluruh
Indonesia. Namun di antara
pendidikan Islam itu yang
sudah banyak yang unggul,
berdaya saing tinggi dan
menjadi pilihan utama
masyarakat, namun masih lebih
banyak lagi pendidikan Islam
itu yang masih tertinggal,
kalah bersaing dan belum
menjadi pilihan utama
masyarakat. Buku yang kini
berada di tangan para pembaca

dalil-akhlak-pergaulan

yang budiman memuat
gagasan dan pemikiran yang
bersifat strategis dan inovatif
guna membangun pendidikan
Islam yang unggul dan berdaya
saing tinggi. Berbagai
tantangan dan peluang
pendidikan Islam, agenda
rekonstruksi dan revitalisasi
pendidikan Islam, berbagai
pendekatan yang harus
ditempuh dalam memajukan
pendidikan Islam, serta
gagasan kreatif dan inovatif
lainnya dapat dijumpai dalam
buku ini. Kini saatnya kita
mengambil peran dan
tanggung jawab dalam
memajukan dan
mengembangkan pendidikan
Islam agar unggul dan berdaya
saing tinggi guna
menghasilkan sumber daya
manusia Indonesia unggul
untuk Indonesia yang makin
maju, bermartabat, berdaulat,
sejahtera, adil dan makmur.
Insya Allah. Buku persembahan
penerbit PrenadaMedia
#PrenadaMedia
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