
ABSTRAK 
 
Umi Zakiyatus Silvi, NIM. 1730110071, “Implementasi Akhlaqul Karimah 

dalam Tafsir Al-Qur’an Surat Ali Imran Ayat 159 di Pondok Pesantren An-

Nur Sumber Hadipolo, Jekulo, Kudus”. Progam Strata 1 (S.1) Fakultas 

Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’an Tafsir (IQT) IAIN Kudus 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran ayat terkait 

akhlaqul karimah dalam QS. Ali Imran ayat 159 tentang akhlaqul karimah, 

persepsi santri terhadap QS. Ali Imran ayat 159 tentang akhlaqul karimah, 

Implementasi  akhlaqul karimah di Pondok Pesantren An-Nur, desa Sumber 

Hadipolo, Jekulo, Kudus. Penelitian ini dilakukan karena peneliti menemukan 

adanya degradasi moral yang terjadi pada santri di pondok pesantren An-Nur. 

Apabila hal ini terus berlanjut, maka dapat menjadi kesalahan yang fatal 

karena akan mendatangkan banyak kriminalitas dan  tindakan yang tidak 

terpuji.  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan kualitatif sebagai metode untuk mengetahui fenomena dan 

menganalisis data yang ada di lapangan. Peneliti juga menggunakan metode 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti 

melaksanakan validasi data melalui teknik perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan triangulasi data dan sumber referensi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penafsiran al-Qur’an surat 

Ali Imran ayat 159 menurut beberapa mufassir adalah Allah SWT 

memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa berperilaku lemah lembut, 

saling memberikan maaf, bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan 

senantiasa bertawakkal kepadaNya. Semua isi kandungan dari ayat tersebut 

merupakan bentuk-bentuk dari akhlaqul karimah. Sehubungan dengan makna 

akhlaqul karimah adalah sesuatu sikap yang melekat dalam jiwa seseorang 

yang melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji. Persepsi santri pondok 

pesantren An-Nur tentang akhlaqul karimah sangatlah baik. Mayoritas santri 

sudah memahami makna dari akhlaqul karimah dalam QS. Ali Imran ayat 159 

sudah dijelaskan untuk berlemah lembut, memaafkan, bermusyawarah, dan 

bertawakkal kepada Allah SWT. Mereka menyadari dengan dimiliki sikap 

akhlaqul karimah akan terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang 

harmonis dengan menciptakan lingkungan yang tentram dan damai bagi 

mereka. Implementasi akhlaqul karimah santri pondok pesantren An-Nur 

dapat dilihat dalam aplikasi berkehidupan satu sama lain. Hal ini didukung 

dengan adanya, materi pembelajaran di dalam pondok, peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh pengurus serta adat istiadat yang dijaga kelestariannya. 
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