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Kepribadian seseorang tercermin dari akhlak yang mulia, dia akan 

mengantarkan seseorang kepada martabat yang tinggi. Akhir-akhir ini akhlak 

yang mulia merupakan hal yang mahal dan sulit dicari. Minimnya pemahaman 

akan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam al qur‟an hadits akan semakin 

memperparah kondisi kepribadian seseorang. 

Untuk membentuk pribadi yang mulia, hendaknya penanaman akhlak 

terhadap anak digalakkan sejak dini, karena pembentukannya akan lebih mudah 

dibanding setelah anak tersebut menginjak dewasa. Kepribadian akan selalu 

mewarnai setiap interaksi sosial. 

Kitab Kitab Maroqiy Al-‟Ubudiyah membahas tentang beberapa akhlak 

dan adab-adab yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan, baik lingkungan 

keluarga, sekolah ataupun masyarakat sehingga akan tercipta pribadi yang santun 

sesuai tuntunan al qur‟an. Jenis skripsi ini merupakan skripsi kajian pustaka. 

Untuk memperoleh data yang representatif dalam pembahasan skripsi ini 

digunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mencari 

mengumpulkan, membaca dan menganalisa buku-buku yang ada relevansinya 

dengan masalah penelitian, kemudian diolah sesuai dengan kemampuan penulis. 

Setelah penulis memperoleh rujukan yang relevan kemudian data tersebut 

disusun, dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan. Untuk mencapai kesuksesan 

dalam proses pendidikan, maka materi yang ada dalam kitab Kitab Maroqiy Al-

‟Ubudiyah sangat signifikan jika dipakai sebagai acuan dalam upaya mencapai 

keberhasilan pendidikan. Materi yang disajikan dalam kitab ini tidak hanya 

mengacu pada hubungan antara manusia dengan Allah, melainkan juga pada 

hubungan antar manusia seperti adab terhadap orangtua, guru, teman dan kerabat. 

Relevansi pendidikan kepribadian dalam kitab Maroqiy Al-‟Ubudiyah mempunyai 

kesesuaian yang tepat dengan pendidikan kepribadian yang dibutuhkan oleh 

generasi zaman sekarang, baik nilai-nilai kepribadian maupun tujuan pendidikan 

kepribadian. Jika nilai pendidikan kepribadian dalam kitab Maroqiy Al-‟Ubudiyah 

diteladankan/ diajarkan pada anak didik, maka akan melahirkan generasi yang 

berbudi luhur dan mengangkat bangsa ini sebagai bangsa yang berbudi. 

 

 

  


