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ABSTRAK 

 

Buku ketika tuhan tak lagi dibutuhkan merupakan sebuah 

buku yang berisikan motivasi Islami karya Ahmad Rifa’I Rif’an. Buku 

ini menggunakan media tulis dengan metode cerita terdapat 37 sub-

bab dan setebal 228 halaman  yang didalamnya terdapat cerita-cerita 

Islami yang mengandung makna yang dapat diambil sebuah pelajaran 

dan hikmahnya dimasing-masing subjudul buku tersebut.  

Pendidikan akhlak merupakan gabungan antara dua definisi 

pendidikan dan akhlak. Pendidikan adalah berbagai usaha yang 

dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lainnya agar tercapai 

perkembangan maksimal yang positif. Sedangkan, akhlak ialah sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan 

perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. bahwa 

pendidikan akhlak ialah sebuah usaha sadar untuk membentuk tabiat 

baik pada dirinya sehingga dapat terbentuk seseorang dengan 

kebiasaan yang baik yang berakhlak.Semakin merosotnya akhlak telah 

menjadi salah satu keprihatinan dunia. Hal itu juga menjadi 

keprihatinan para pemerhati pendidikan, terutama para pendidik. 

Salah satu hal yang sangat sering dianggap sebagai penyebab dari 

merosotnya akhlak ialah kebudayaan globalisasi dan kebudayaan yang 

semakin maju. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis penelitian library research, yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam materi yang terdapat diperpustakaan. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Akhlak yang 

terkandung dalam buku ‘ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan’ karya 

Ahmad Rifa’I Rif’an, agar kemudian dapat dijadikan acuan dalam 

menerapkann pendidikan Akhlak terhadap sesama khususnya pada 

generasi saat ini. 

 

 

Kata Kunci : Pendidikan Akhlak, Buku ‘Ketika Tuhan Tak Lagi 

Dibutuhkan’ 
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MOTTO 

 

 مَ ۡ  يَوۡ  َوٱل ٱللَّهَ  ُجوا  ۡ  يَر َكانَ  لَِّمنَوٌة َحَسَنة ۡ  ِفي َرُسولي ٱللَّهي ُأس ۡ  َكاَن َلُكم  ۡ  لََّقد
َر َوذََكَر ٱللََّه َكثيريا ۡ  أۡ  ٱل  (  ٢١االحزاب :  ) خي

 

“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yangbaik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. 

Al-Ahzab: 21)
1
 

 

 

 

  

                                                 
1 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departement Agama RI (Jawa Barat: 

CV Penerbit diponogoro, 2016). 420 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul yang dimaksud ialah untuk memberikan 

pengertian terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul. Sehingga 

akan memperjelas pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian 

selanjutnya. Adapun judul proposal skripsi ini ialah Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak daam Buku “Ketika Tuhan Tak Lagi 

dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’I Rif’an. Penegasan judul yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Nilai 

Menurut Schwart seorang pakar nilai menyebutkan bahwa 

nilai sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki dan bersifat 

lintas situasi serta bervariasi arti pentingnya yang menjadi 

prinsip yang memadu kehidupan manusia”.
1
 

Arti nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat 

memberikan manfaat, sesuatu yang terdapat unsur lebih dari 

pemikiran apabila direalisasikan akan membawa suatu 

kebaikan dalam kehidupan manusia.
2
 

Berdasarkan pengertian nilai diatas dapat dipahami bahwa 

nilai merupakan sesuatu yang hal yang dapat memberikan 

manfaat dan merupakan suatu tujuan yang dikehendaki yang 

menjadi prinsip. 

 

2. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan Akhlak ialah suatu usaha sadar yang dilakukan 

oleh pendidik untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang 

baik kepada peserta didik. Dengan usaha pendidik tersebut, 

diharapkan peserta didik mampu melakukan kebiasaan-

kebiasaan positif yang timbul dalam dirinya tanpa ada lagi 

                                                 
1 Achmad Sanusi, Sistem Nilai: Alternatif  Wajah-wajah Pendidikan, 

(Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), 16. 
2 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Umum, (Jakarta: Gunung Agung, 

1982), 257. 
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paksaan atau tekanan dari orang lain tetapi atas dasar 

kesadaran, kemauan, pilihan dan keputusan yang dibuatnya.
3
 

Dari definisi pendidikan dan akhlak di atas, maka dapat 

penulis pahami bahwa pendidikan akhlak adalah suatu usaha 

sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membentuk 

kebiasaan atau tabiat yang baik dan mulia kepada peserta 

didik sehingga terbentuk manusia yang taat kepada Allah 

 

3. Buku Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan 

Buku ketika tuhan tak lagi dibutuhkan merupakan sebuah 

buku yang berisikan motivasi Islami karya Ahmad Rifa’I 

Rif’an. Buku ini menggunakan media tulis dengan metode 

cerita terdapat 36 sub-bab dan setebal 228 halaman  yang 

didalamnya terdapat cerita-cerita Islami yang mengandung 

makna yang dapat diambil sebuah pelajaran dan hikmahnya 

dimasing-masing subjudul buku tersebut.
4
  

Dari penjabaran diatas dapat dipahami bahwa buku ketika 

tuhan tak lagi dibutuhkan merupakan buku karya dari penulis 

muda berbakat yaitu Ahmad Rifa’I Rif’an. Didalam buku 

tersebut mengandung cerita Islami yang didalamnya dapat kita 

ambil pelajaran dan juga hikmahnya. Serta terdapat motivasi 

bagi pembaca untuk lebih mengingat penciptanya dan 

menjalani hidup lebih baik. 

 

4. Ahmad Rifa’I Rif’an 

Ahmad Rifa’I Rif’an lahir di Lamongan 03 Oktober 1987. 

Ahmad Rifa’I Rif’an atau lebih akrab dipanggil dengan 

sebutan Fai. Ia menuntut Ilmu di pesantren Miftahul Qulub 

Lamongan, menikah di usia 24 Tahun. Ia adalah seorang 

penulis muda yang berbakat. Buku-buku karyanya banyak 

yang menjadi buku best seller di toko buku ternama.
5
 

                                                 
3
 Abdul Khakim, Munir., “Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung 

pada novel dalam mihrab cinta karya Habiburrahman El-Shirazy” Jurnal Pendidikan 

Agama Islam, Vol. 3, No. 1, 2017, 107. 
4 Ahmad Rifa’I Rif’an, Ketika Tuhan Tak lagi dibutuhkan, (Jakarta: Quanta, 

2017), 225. 
5 Ibid., 
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Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa Ahmad Rifa’I 

Rif’an atau akrab disapa dengan sebutan Fa’I ialah seorang 

penulis muda yang berbakat. Bahkan banyak karya-karya nya 

yang sudah menjadi best seller ditoko buku ternama. 

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat dipahami maksud 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisa buku karya Ahmad 

Rifa’I Rif’an yang berjudul ketika tuhan tak lagi dibutuhkan. 

Guna untuk menganalisa nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terdapat pada setiap sub judul dalam buku ketika tuhan tak lagi 

dibuthkan karya Ahmad Rifa’I Rif’an. 

 

B. Latar Belakang 

Akhlak memiliki posisi yang penting dan mendasar dalam 

kehidupan manusia. Tanda seorang mukmin adalah akhlak yang 

baik. Oleh karena itu, seseorang dikatakan beriman jika ia 

memiliki akhlak yang baik. Akhlak merupakan sikap terpuji yang 

harus dimiliki oleh seluruh orang mukmin.
6
 

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas 

dari akhlak. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita 

tentang akhlak yang baik kepada sesama. Manusia yang tak 

memiliki akhlak akan berjalan cenderung menuruti hawa 

nafsunya, Sementara manusia yang berakhlak mulia akanselalu 

menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya. Oleh karena itu, 

sebagai seorang muslim, kita harus meniru akhlak mulia 

Rasulullah SAW. Rasul mesti menjadi panduan beretika.Karena 

salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus ke dunia adalah untuk 

menyempurnakan akhlak.
7
 

Pembentukan kepribadian muslim dalam pendidikan akhlak, 

merupakan pembentukan kepribadian yang utuh, menyeluruh dan 

berimbang. Pembentukan kepribadian muslim sebagai individu, 

adalah bentuk kepribadian yang kepada peningkatan dan 

                                                 
6 Abdul Khakim, Munir., “Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung 

pada novel dalam mihrab cinta karya Habiburrahman El-Shirazy” .., 101. 
7 Muhammad Daud Ali., Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 1998), 350. 
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pengembangan faktor dasar (bawaan) dan faktor ajar 

(lingkungan), dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman.
8
 

Semakin merosotnya akhlak telah menjadi salah satu 

keprihatinan dunia. Hal itu tentu juga menjadi keprihatinan para 

pemerhati pendidikan, terutama para pendidik. Salah satu hal yang 

sangat sering dianggap sebagai penyebab dari merosotnya akhlak 

ialah kebudayaan globalisasi dan kebudayaan yang semakin maju. 

Apabila diamati bagaimana kondisi peserta didik dewasa ini, 

tampaklah adanya gejala-gejala yang menunjukan rendahnya 

kualitas akhlak para pesertadidik. Hal ini dapat terlihat dari 

berbagai kasus yang melibatkan para peserta didik, misalnya 

perilaku kekerasan, seks bebas, serta pemakaian obat- obatan 

terlarang (narkoba) dikalangan peserta didik. 

Hal tersebut menurut Zakiyah Daradjat, sebagai “dampak 

kekurangsiapan remaja dalam menerima pengaruh luar 

dirinya."Sebab masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak 

menuju dewasa. Di masa tersebut, lingkungan sangat 

mempengaruhi pertumbuhan kejiwaan setiap remaja."
9
 

Persoalan akhlak menjadi patokan penting bagi seseorang 

untuk menjalankan kehidupan. Akhlak mencakup tentang 

kesadaran diri, terutama tentang cara merefleksikan nilai-nilai 

ajaran agama yang diyakininya. Akhlak merupakan kata kunci 

bagi seseorang agar dapat hidup berdampingan secara damai.  

Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual muslim 

yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan. Makna 

akhlak memiliki karakteristik berikut: 

1. Akhlak yang didasari nilai-nilai pengetahuan 

ilahiah. 

2. Akhlak yang bermuara dari nilai-nilai 

kemanusiaan. 

3. Akhlak yang berlandaskan ilmu pengetahuan.
10

 

                                                 
8 Jalaludin, Teknologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2002), cet. II, 201-202 
9 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), cet 

xvi, 81. 
10

 Beni Ahmad dan K.H. Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2012),13 
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Nabi Muhammad Saw. Adalah teladan ideal dalam hal ini. 

Beliau adalah manusia utama yang menjadi sumber rujukan akhlak 

umat Islam. Firman Allah SWT. sebagai berikut: 

 

َم  لَّقَد  َكاَن لَُكم   يَو  َ َوٱل  ُجوْا ٱَّللَّ َوةٌ َحَسنَٞة لَِّمن َكاَن يَر  ِ أُس  فِي َرُسوِل ٱَّللَّ

َ َكثِيٗرا    (  ٢١) االحزاب : ٱۡل  ِخَر َوَذَكَر ٱَّللَّ
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah. (QS. Al-Ahzab/33 : 21) 

Karakter pribadinya merubah secara revolusioner kehidupan 

manusia dizaman beliau hidup dan sesudahnya. Dari masyarakat 

dan manusia jahiliyah menjadi masyarakat modern, masyarakat 

peradaban, dimana anggota-anggota masyarakat terdiri dari 

manusia-manusia baru, menjadi satu umat beriman dan bertakwa 

kepada Allah. Baik kawan maupun lawan mengagumi akan 

keluhuran akhlaknya, masyarakat ketika itu memberikan gelar Al-

Amin (terpercaya). Suatu gelar yang belum pernah diperoleh 

oleh manusia manapun di dunia ini.
11

 

Perhatian terhadap pentingnya akhlak kini muncul kembali, 

yaitu di saat bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah moral dan 

akhlak yang cukup serius, yang kalau dibiarkan akan 

menghancurkan masa depan bangsa Indonesia sendiri. 

Praktik hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan 

kesempatan dengan mengambil bentuk perbuatan sadis dan 

merugikan orang kian tumbuh subur diwilayah yang tak berakhlak. 

Cara mengatasinya, bukan hanya dengan uang, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan bidang mental 

spiritual dan akhlak yang mulia. 

Selain itu, munculnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern di samping menawarkan berbagai kemudahan 

dan kenyamanan hidup, juga membuka peluang untuk melakukan 

                                                 
11

 Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Kalimantan: 

Erlangga, 2010), 96 
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berbagai tindak kejahatan yang lebih canggih lagi, jika ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut disalahgunakan. 

Misalnya, perkembangan teknologi di bidang kesehatan, 

makanan, minuman, dan obat-obatan disalahgunakan untuk 

kemaksiatan yang berefek menghancurkan masa depan generasi 

muda. Tempat-tempat beredarnya obat-obat terlarang semakin 

banyak, mudah, dan canggih. Demikian juga sarana yang 

membawa orang lupa pada Tuhan, dan kecenderungan maksiat 

terbuka lebar dimana-mana. Semua itu semakin menambah beban 

tugas akhlak.
12

 

Dari pemaparan di atas, penulis akan mencoba 

mendeskripsikan nilai pendidikan akhlak. Dengan pemahaman 

nilai pendidikan akhlak, orang dapat mengetahui makna hidup 

yang sesungguhnya. Di samping itu juga, ia dapat memahami 

bagaimana mengendalikan kehendak nafsu manusia yang 

menyeret kepada hal-hal negatif yang merugikan serta mengetahui 

setiap batas mana yang baik dan batas mana yang buruk. Sehingga 

dapat bahagia dan selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan 

tak terkecuali kelak di akhirat, yang tentunya semua itu juga 

bersumber dari hati setiap manusianya.  

Nilai pendidikan akhlak sangat diperlukan untuk mencapai 

samudera kebijaksanaan yang terdapat dalam makna kehidupan 

serta mengimplementasikannya dalam mengapai hidup yang lebih 

berkualitas. Tarbiyah rohani pada manusia sangat dibutuhkan 

untuk mengarahkan manusia mencapai hakikat dari sebuah 

penciptaan serta mengikuti apa yang dikehendaki Allah, Tuhan 

semesta dan jagat raya ini. 

Tulisan ini akan mencoba mencarikan solusi untuk mengatasi 

berbagai polemic kehidupan dengan berbagai fenomena yang 

terjadi, dengan memfokuskan kajian pada nilai pendidikan 

Akhlak. Buku Ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan karya Ahmad 

Rifa’I Rif’an  adalah objek kajian yang penulis jadikan sebagai 

bahan kajian skripsi ini. 

                                                 
12

 Ibid, 96 
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Buku Ketika Tuhan Tak Lagi DiButuhkan karya Ahmad Rifa’i 

Rif’an, merupakan buku best seller yang memuat pembahasan 

yang didasarkan pada Al-Qur’an dan hadits. Didalam buku 

tersebut terdapat 36 sub judul. Kebanyakan pembahasan dalam 

setiap sub dalam buku ini merupakan tulisan-tulisan yang 

membahas banyak fenomena terkini terkait kehidupan. Mulai dari 

yang berkaitan dengan ketuhanan, kemanusiaan, hubungan antar 

sesama dan masih banyak lainnya. Dan didalamnya terdapat 

motivasi-motivasi bernarasi islami dengan bubuhan ayat-ayat Al-

qur’an dan hadist serta kalam dari para Ulama.  

Dengan mengkaji lebih dalam terkait isi buku Ketika Tuhan 

Tak Lagi DiButuhkan karya Ahmad Rifa’i Rif’an, penulis 

berharap mampu memberikan gambaran mengenai pendidikan 

akhlak yang ada dalam buku tersebut sehingga mampu 

memberikan solusi praktis dan kontribusi yang nyata bagi 

permasalahan sosial dan akhlak yang terjadi pada saat ini. 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam terkait pendidikan akhlak yang ada didalam 

buku Ketika Tuhan Tak Lagi DiButuhkan karya Ahmad Rifa’i 

Rif’an dan menjadikannya judul penelitian, dengan judul Nilai-

nilai Pendidikan Akhlak dalam Buku “Ketika Tuhan Tak Lagi 

Dibutuhkan” Karya Ahmad Rifa’I Rif’an. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan permasalahan yang akan 

diteliti karena adanya keterbatasan, baik keterbatasan dalam hal 

tenaga dan waktu. Dengan adanya fokus penelitian juga 

diharapkan hasil penelitian lebih baik dan lebih terfokus lagi.
13

 

Agar Peneliti lebih terarah dalam penelitian ini, maka dalam 

penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada ‘nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam buku “ketika tuhan tak lagi 

dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i Rif’an’ 

 

 

                                                 
13 Sugiono, Metode Penelitian  Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 396. 



8 

 

 

D. Sub Fokus Penelitian 

Sub fokus dalam penelitian ini yaitu Nilai-nilai pendidikan akhlak 

yang meliputi : 

1. Akhlak kepada Allah 

2. Akhlak kepada Diri Sendiri 

3. Akhlak kepada Sesama Manusia 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraikan 

diatas dan fokus penelitian yang sudah ditetapkan penulis, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam buku “ketika tuhan tak lagi 

dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i Rif’an, yang meliputi : 

a. Apa saja Akhlak kepada Allah yang ada didalam buku “ketika 

tuhan tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i Rif’an ? 

b. Apa saja Akhlak kepada Diri Sendiri yang ada didalam buku 

“ketika tuhan tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i Rif’an 

? 

c. Apa saja Akhlak kepada Sesama Manusia yang ada didalam 

buku “ketika tuhan tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i 

Rif’an ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang 

telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak dalam buku 

“ketika tuhan tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i Rif’an, 

yang meliputi : 

a. Apa saja Akhlak kepada Allah yang ada didalam buku “ketika 

tuhan tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i Rif’an ? 

b. Apa saja Akhlak kepada Diri Sendiri yang ada didalam buku 

“ketika tuhan tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i Rif’an 

? 

c. Apa saja Akhlak kepada Sesama Manusia yang ada didalam 

buku “ketika tuhan tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i 

Rif’an ? 
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G. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat, baik 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

a. Manfaat secara teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

ditemukannya nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada didalam 

buku “ketika tuhan tak lagi dibutuhkan” karya ahmad rifa’I 

rif’an, yang meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri 

sendiri dan akhlak kepada sesama manusia. 

b. Manfaat secara praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang ada didalam buku “ketika tuhan tak lagi 

dibutuhkan” karya ahmad rifa’I rif’an, yang meliputi akhlak 

kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada 

sesama manusia. bagi penulis, khususnya bagi para pembaca 

dan umumnya. 

 

H. Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan 

penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khaim dan Miftakhul 

Munir, yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang 

terkandung pada Novel Dalam Mihrab Cinta karya 

Habiburrahman El-Shirazy”.
14

 Penelitian tersebut menjelaskan 

tentang nilai-nilai pendidikan akhlak, yaitu : 

a. Akhlak kepada Allah dan Rasulnya, yang meliputi Syukur, 

Memuliakan Rasul, Sabar, Ikhlas dan Tawakal (Berserah 

diri), 

b. Akhlak terhadap orang tua, yang meliputi berkata sopan 

kepada orang tua, dan menaati perintah orang tua, 

                                                 
14 Abdul Khaim, Miftakhul Munir, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang 

terkandung pada Novel Dalam Mihrab Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy”, 

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 1. 2017. 
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c. Akhlak terhadap diri sendiri, yang meliputi kejujuran, 

kemandirian, tanggung jawab, dan bersikap optimis, 

d. Akhlak terhadap sesama yang meliputi tolong-menolong, 

saling menghormati, berbaik sangka dan menepati janji. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang akan peneliti teliti. Penelitian ini dilakukan 

dalam buku yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang 

terkandung pada Novel Dalam Mihrab Cinta karya 

Habiburrahman El-Shirazy. Sedangkan, penelitian yang akan 

peneliti teliti tentang nilai akhlak dalam buku “ketika tuhan 

tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’I Rif’an.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat dan Nurul 

Rahmawati, yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

dalam Film Serdadu Kumbang Karya Ari Sihasale dan 

Relevansinya bagi Anak Usia MI”.
15

 Penelitian ini 

menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Akhlak terhadap Allah SWT, yang meliputi tentang 

Taqwa, Cinta dan Ridho, Ikhlas, Syukur dan Taubat. 

b. Akhlak terhadap sesama manusia, yang meliputi (akhlak 

pribadi, akhlak dalam masyarakat dan akhlak dlam 

keluarga), yaitu sidiq, syaja’ah, amanah, istiqamah, iffah, 

tawadhu’, sabar, pemaaf, birrul walidain, kasih sayang dan 

tanggung jawab orang tua terhadap anak, bertamu dan 

menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, dan 

hubungan baik dengan masyarakat. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang akan peneliti teliti. Didalam penelitian ini nilai 

pendidikan akhlak diambil dalam film Serdadu Kumbang 

karya Ari Sihasale. Sedangkan, penelitian yang akan 

penelitian yang akan peneliti teliti tentang nilai pendidikan 

akhlak yang ada didalam buku “ketika tuhan tak lagi 

dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’I Rif’an. 

                                                 
15 Nur Hidayat, Nurul Rahmawati, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam 

Film Serdadu Kumbang Karya Ari Sihasale dan Relevansinya bagi Anak Usia MI”, 

Jurnal Pendidikan Dasar Islam, Vol. 3, No. 1. 2015. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Armin Nurhartanto, yang 

berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an 

Surat Ali-Imran ayat 159-160”.
16

 Secara garis besar, nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam penelitian ini ialah 

: 

a. Menunjukkan sikap lemah lembut terhadap sesame 

manusia,  

b. Tidak berkata kasar dengan orang lain, 

c. Memberikan maaf kepada orang lain,  

d. Menghormati pendapat orang lain, 

e. Senantiasa tawakal dengan sabar serta berusaha (ikhtiar) 

f. Berhuznudhon kepada Alah SWT. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang akan peneliti teliti. Didalam penelitian ini nilai 

pendidikan akhlak diambil dari Al-Qur’an Surat Ali-Imran 

ayat 159-160. Sedangkan, penelitian yang akan penelitian 

yang akan peneliti teliti tentang nilai pendidikan akhlak yang 

ada didalam buku “ketika tuhan tak lagi dibutuhkan” karya 

Ahmad Rifa’I Rif’an. 

 

I. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan upaya untuk memperoleh sebuah 

kebenaran. Untuk dapat memahami serta memudahkan 

pembahasan masalah yang telah dirumuskan, maka perlu 

didasarkan pada proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam 

metode ilmiah. Adanya metode penelitian yang tepat dan sesuai 

untuk melakukan sebuah penelitian , diharapkan penelitian ini 

dapat berjalan dengan lancar dan mendapat data-data yang tepat. 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos, 

terdiri dari dua kata meta (menuju, melalui, mengikuti) dan hodos 

(jalan, cara, arah). Arti kata methodos adalah metode ilmiah yaitu 

cara untuk melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun 

                                                 
16 Armin Nurhartanto, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an 

Surat Ali-Imran ayat 159-160”, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2, 2015. 
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metodologi berasal dari kata metode dan logos, yang mempunyai 

arti ilmu yang membicarakan tentang suatu metode.
17

 

Dipahami dari pengertian metode itu sendiri, maka metode 

dapat dirumuskan sebagai suatu proses atau prosedur sistematik 

yang didasarkan pada prinsip dan teknik ilmiah agar dapat dipakai 

oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan. 

Adapun metode yang di terapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis dan sifat penelitian yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif analik atau 

kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan secara tidak  langsung ditujukan pada subjek 

penelitian, melaikan melalui beberapa buku-buku, jurnal, dan 

bahan dokumenter lainnya.
18

 

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik 

pengumpulan data terhadap buku-buku, catatan-catatan, 

laporan, jurnal dan literature-literatur yang berhubungan 

dengan masalah penelitian yang akan diteliti.
19

 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami penelitian 

kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan terhadap buku-

buku, jurnal, laporan, majalan dan dokementer lainnya. 

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berkaitan 

dengan kegiatan membaca, mencatat dan mengolah bahan 

yang telah diteliti tersebut. 

2. Sumber data 

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis 

sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer ialah sumber data pokok atau 

rujukan pokok yang nantinya akan digunakan dalam 

                                                 
17

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2017), 22-23. 
18 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2008), 28. 
19 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 27. 
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penelitian.
20

 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan sumber data primer yaitu Buku “Ketika 

Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i 

Rif’an (Jakarta: Quanta, 2017) 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder ialah sekumpulan data-data yang 

akan melengkapi data-data primer yang saling berkaitan 

dengan objek penelitian yang akan diteliti.
21

  

Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

sumber data sekunder ialah data yang akan melengkapi 

data dari sumber primer yang akan digunakan untuk 

melengkapi penelitian sepeti buku, dan jurnal yang 

berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 

Beberapa sumber sekunder yang akan melengkapi data 

dari sumber primer yang akan digunakan untuk 

melengkapi penelitian, yaitu : 

1. Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI, 

2000) 

2. Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 

3. Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2010) 

4. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018) 

5. Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008) 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah teknik studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan 

                                                 
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 172. 
21 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2013), 66. 
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sekumpulan data yang berbentuk tulisan seperti dokumen, 

buku-buku, dan lain sebagainya.
22

 

Maka dalam pengumpulan data ini, yang penulis lakukan 

ialah menghimpun beberapa sumber tertulis yang dapat 

menjabarkan tentang pendidikan akhlak dalam buku “ketika 

tuhan tak lagi dibutuhkan” karya Ahmad Rifa’i Rif’an. 

Kemudian dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis dan 

ditarik sebuah kesimpulan. 

4. Teknik Analisis Data  

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan 

analisis data. Metode analisis data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan teknik analisis 

isi (content analysis).  

Metode deskriptif ialah metode yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan, proposisi-proposisi, 

konsepsi-konsepsi, dan hakikat yang sifatnya mendasar, atau 

menguraikan secara teratur menyangkut tema yang dimaksud, 

dengan menguraikan karya-karya secara sistematis, faktual, 

dan akurat.
23

 

Andi Prastowo menuturkan bahwa teknik analisis isi adalah 

suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan membuat 

inferensi secara kontekstual. Jadi, pesan-pesan komunikasi 

dapat dipahami secara utuh.
24

  

Dalam penelitian ini, teknik analisis data adalah 

mengungkapkan konsep-konsep dan gagasan-gagasan yang 

berkaitan dengan nilai pendidikan akhlak, kemudian dianalisis 

dengan didukung data-data sekunder untuk selanjutnya melalui 

analisis isi, data-data tersebut akan ditarik kesimpulan.  

Content analysis merupakan suatu teknik penelitian yang 

berfungsi untuk membuat kesimpulan dengan cara 

                                                 
22

 Jusuf Soedji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2012), 160. 
23 Anton Bakker dan Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1990), 64. 
24 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan 

Teoritis dan Praksis, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 81. 
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mengidentifikasi isi pesan pada suatu buku. Adapun langkah-

langkah analisis data sebagai berikut : 

1. Memilih dan menetapkan pokok pembahasan yang akan 

dikaji oleh peneliti. 

2. Berusaha mengumpulkan data-data yang relevan yang 

sesuai dengan isi pokok pembahasan melalui buku-buku 

yang berkaitan langsung dengan penelitian baik buku 

primer maupun buku sekunder. 

3. Dapat menganalisa dan mengklarifikasikan mengenai nilai-

nilai yang terkandung di dalam penelitian. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini adalah dimulai dari bab muka skripsi yang meliputi 

halaman cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman 

pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, 

daftar table (jika ada), daftar gambar (jika ada), daftar lampiran. 

Bab I yaitu pendahuluan yang memuat tentang penegasan judul, 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II yaitu landasan teori yang memuat tentang telaah teoritik 

terhadap pokok pembahasan atau variable penelitian. 

Bab III yaitu biografi penulis buku yang memuat tentang 

biografi penulis, karya-karya penulis dan synopsis buku. 

Bab IV yaitu analisis penelitian yang memuat tentang analisi 

data penelitian. 

Bab V yaitu penutup yang memuat tentang kesimpulan dari 

penelitian dan saran. 

  



 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nilai 

1. Pengertian Nilai 

Nilai ialah segala sesuatu yang berbentuk abstrak, yang 

bernilai mensifati dan disifatkan terhadap sesuatu hal yang ciri-

cirinya dapat dilihat dari perilaku seseorang, yang memiliki 

hubungan yang berkaitan dengan fakta, tindakan, norma, moral 

dan keyakinan.
1
 

Nilai merupakan sifat-sifat (hal-hal) yang berguna bagi 

kemanusiaan.
2
 Nilai juga dapat diartikan sebagai suatu yang 

dianggap berharga dan menjadi tujuan yang hendak dicapai.
3
  

Arti nilai dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat 

memberikan manfaat, sesuatu yang terdapat unsur lebih dari 

pemikiran manusia dan apabila direalisasikan akan membawa 

suatu kebaikan dalam kehidupan manusia. Dalam praktiknya 

nilai aktual akan memberikan isi pada manusia, sedangkan nilai 

ideal akan memberikan arah pada nilai kejujuran, kesetiaan, 

kebijaksanaan, dan sebagainya.
4
 

Menurut Muhmideyeli nilai ialah gambaran sesuatu yang 

indah, yang mempesona, menakjubkan yang membuat kita 

bahagia dan senang yang merupakan sesuatu yang menjadikan 

seseorang ingin memilikinya.
5
 

Menurut Schwart seorang pakar nilai menyebutkan bahwa 

nilai sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki dan bersifat lintas 

                                                 
1 Ade Imelda Felmayanti, ”Implementasi Pendidikan Nilai dalam 

Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, Edisi II, 2017, 230 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, 690. 
3 M. Sastrapradja, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, Usaha Nasional, 

Surabaya, t. thn, 339. 
4 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan, Gunung Agung, 

Jakarta, 1982, 257. 
5 Ibid., 
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situasi serta bervariasi arti pentingnya yang menjadi prinsip 

yang memadu kehidupan manusia”.
6
 

Arti nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat 

memberikan manfaat, sesuatu yang terdapat unsur lebih dari 

pemikiran apabila direalisasikan akan membawa suatu kebaikan 

dalam kehidupan manusia.
7
 

Berdasarkan pengertian nilai diatas dapat dipahami bahwa 

nilai merupakan sesuatu yang hal yang dapat memberikan 

manfaat dan merupakan suatu tujuan yang dikehendaki yang 

menjadi prinsip. Dari beberapa pengertian di atas, dapat 

dipahami juga bahwa nilai adalah suatu sifat berharga dan 

bermanfaat yang lebih daripada suatu ide atau pemikiran 

manusia dengan direalisasikan dalam kehidupan masyarakat 

untuk menuju kebaikan manusia. 

 

2. Sumber Nilai 

Muhaimin membagi sumber menjadi dua macam, yaitu : 

a. Nilai Ilahi 

Nilai Ilahi ialah nilai yang dititahkan Tuhan melaui para 

Rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman, adil yang 

diabadikan dalam wahyu Ilahi. 

b. Nilai Insani 

Nilai Insani ialah nilai yang tumbuh atas kespakatan 

sesame manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban 

manusia. Nilai insani ini yang kemudian menjadi tradisi-

tradisi yang diwariskan turun-temurun kepada masyarakat.
8
 

Berdasarkan sumber nilai diatas, dapat dipahami 

bahwasannya nilai terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber 

Ilahi yang berasal dari titah Tuhan yang berupa perintah dan 

larangan-Nya. Dan yang kedua adalah nilai yang berasal dari 

                                                 
6 Achmad Sanusi, Sistem Nilai: Alternatif  Wajah-wajah Pendidikan, 

(Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), 16. 
7 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Umum, (Jakarta: Gunung Agung, 

1982), 257. 
8 Muhaimin, Abdul Mudjid, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: 

Trigenda Karya, 1983), 111. 
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kesepakatan antar manusia yang akhirnya menjadi tradisi dan 

diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. 

 

3. Macam-macam Nilai 

Adapun tiga macam nilai yang disebutkan oleh Notonegoro 

dalam buku karangan Kaelan adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

kehidupan jasmani atau kebutuhan raga manusia. 

b. Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia 

untuk dapat mengadakan kegiatan. 

c. Nilai Kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi: 

1. Nilai kebenaran yang bersumber dari pada akal (rasio, 

budi, cipta manusia) nilai keindahan atau nilai estetis 

yang bersumber pada unsur perasaan manusia. 

2. Nilai kebaikan atau nilai yang bersumber pada unsur 

kehendak manusia.
9
 

Nilai-nilai luhur yang disandang oleh pendidikan Islam adalah 

sebagai berikut:  

a. Nilai historis  

Pendidikan Islam telah menyumbangkan nilai-nilai 

yang sangat besar di dalam kesinambungan hidup bangsa 

Indonesia mencapai kemerdekaan. 

b. Nilai religious 

Pendidikan Islam di dalam perkembangannya tentu 

telah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama 

Islam sebagai salah satu nilai budaya masyarakat 

Indonesia. 

c. Nilai moral 

Pendidikan Islam tidak dapat diragukan sebagai pusat-

pusat memelihara dan pengembangan nilai-nilai moral 

yang berdasarkan agama Islam.
10

 

                                                 
9 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), 87. 
10 Hery Noer Ali, Watak Pendidikan Islam, (Jakarta: Friska Agung Insani, 

2008), 138. 
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Dari beberapa pendapat diatas mengenai macam-macam 

nilai, dapat diketahui bahwasannya keseluruhan nilai-nilai 

tersebut merupakan kekuatan budaya yang kokoh di dalam 

membangun ketahanan kehidupan bermasyarakat bahkan 

ketahanan kehidupan nasional bangsa Indonesia. 

Ada beberapa nilai yang mengarah kepada pendidikan 

Islam, seperti nilai religious yang mengembangkan nilai-nilai 

agama, nilai moral sebagai pusat memelihara dan 

pengembangan moral, dan nilai kerohanian yang terdiri atas 

nilai kebenaran dan nilai kebaikan. 

 

B. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak merupakan gabungan antara dua definisi 

pendidikan dan akhlak. Pendidikan adalah berbagai usaha yang 

dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lainnya agar 

tercapai perkembangan maksimal yang positif. Usaha yang 

dilakukan banyak sekai macamnya, salah satu diantaranya 

adalah dengan cara mengajarinya yaitu mengembangkan 

pengetahuannya.
11

 

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abudin Nata, 

akhlak ialah “sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan”.
12

 Objek ilmu akhlak adalah perbuatan yang 

memiliki ciri-ciri sebagaimana dipaparkan sebelumnya adalah 

perbuatan yang memiliki ciri-ciri yakni perbuatan tersebut 

dilakukan atas kehendak dan kemauannya sendiri tanpa ada 

paksaan dari orang lain.  

Sebenarnya, perbuatan yang dilakukan secara terus menerus 

dapat mendarah daging didalam diri seseorang. Perbuatan atau 

tingkah laku yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut tidak dapat 

                                                 
11

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2012), 38. 
12 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), 3. 
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dikatakan sebagai perbuatan yang dijadikan objek ilmu 

akhlak.
13

 

Dari kedua definisi dapat memberikan suatu pemahaman 

bahwa pendidikan akhlak adalah suatu usaha sadar 

membiasakan diri dari suatu kehendak dalam wujud perbuatan 

yang mengarahkan seseorang kearah kesempurnaan dalam 

berprilaku yang baik.
14

 

Dari definisi pendidikan dan akhlak diatas, dapat dipahami 

bahwa pendidikan akhlak ialah sebuah usaha sadar yang 

dilakukan oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk 

membentuk tabiat baik pada dirinya sehingga dapat terbentuk 

seseorang dengan kebiasaan yang baik yang berakhlak. 

Pendidikan akhlak dapat di artikan sebagai suatu proses atau 

usaha untuk membuat seseorang atau mengarahkan seseoarang 

untuk dapat berprilaku yang baik dan terpuji dengan tanpa 

adanya suatu perencanaan.
15

 

Berdasarkan pengertian pendidikan akhlak di atas, dapat 

dipahami bahwa pendidikan akhlak ialah suatu proses atau 

usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk membentuk 

kebiasaan-kebiasaan yang baik. 

Dengan usaha membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik 

tersebut diharapkan seseorang mampu melakukan kebiasaan-

kebiasaan yang positif yang timbul dalam dirinya tanpa adanya 

paksaan atau tekanan dari orang lain, akan tetapi, kebiasaan-

kebiasaaan positif yang timbul tersebut atas dasar kesadaran, 

kemauan, pilihan dan keputusan yang dibuatnya sendiri. 

 

2. Sumber Pendidikan Akhlak 

Akhlak merupakan suatu kehendak dan perbuatan seseorang 

memiliki berbagai sumber yang dijadikan acuan dalam 

bertindak. Kehendak yang muncul dari diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu bersumber dari berbagai macam dorongan, 

                                                 
13 Ibid., 8. 
14 Ahmad Amin, Etika: Ilmu Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 62. 
15 Abdul Khaim, Miftakhul Munir, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang 

terkandung pada Novel Dalam Mihrab Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy”, 

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 1. 2017. 107. 
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misalnya keyakinan, lingkungan, pengetahuan, atau pengalaman 

seseorang.  

Sebagai contoh, seseorang yang memiliki keinginan untuk 

menolong orang, dasar atau sumber yang menggerakkan 

seseorang untuk melakukan perbuatan tesebut berbeda-beda. 

Ada seseorang yang melakukannya karena merupakan perintah 

dari agama yang harus dijalankan, ada juga yang berdasarkan 

rasa sungkan terhadap orang lain apabila tidak membantu orang 

tersebut dan lain-lain. 

Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber ajaran 

akhlak adalah Al-Qur’an, hadits dan Ijtihad. Ketiga sumber 

ajaran tadi menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan 

tercela. 

1. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan himpunan wahyu Tuhan yang 

sampai kepada nabi Muhammad Saw dengan perantara 

malaikat Jibril. Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-

angsur, bertujuan untuk memecahkan setiap problema yang 

timbul dalam masyarakat. Al-Qur’an sebagai tempat 

pengambilan yang menjadi sandaran segala cabang, yang 

menjelaskan tentang segala hal yang benar bagi kehidupan 

manusia. 
16

 

Al-Qur’an berisi aturan yang sangat lengkap dan tidak 

punya cela, mempunyai nilai universal dan tidak terikat oleh 

ruang dan waktu, nilai ajaranya mampu menembus segala 

dimensi ruang dan waktu. Kalau Al-Qur’an merupakan 

sumber inspirasi dan aktifitas manusia dalam setiap sendi 

kehidupanya, maka Al-Qur’an menjadi landasan yang kokoh 

dan paling strategis bagi orientasi pengembangan intelektual, 

spiritual, dan keparipurnaan hidup manusia secara hakiki.
17

  

Al-Qur’an secara garis besar memuat beberapa hal pokok 

atau hal utama beserta pengertian dari tiap-tiap kandungan 

                                                 
16 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 153. 
17 Ibid., 153. 
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yang inti sarinya ialah akidah, ibadah, akhlak, hukum, 

peringatan, kisah dan dorongan untuk berpikir.  

Al-Qur’an dijadikan sebagai sumber akhlak islami mana 

yang baik dan mana hal yang tidak baik. Al-Qur’an bukanlah 

hasil renungan manusia melainkan firman Allah, setiap 

muslim berkeyakinan bahwa isi Al-Qur’an tidak dapat dibuat 

dan ditandingi oleh fikiran manusia. 

Jika Al-Qur’an adalah pedoman hidup yang menjadi asas 

bagi setiap muslim, maka teranglah merupakan sumber 

akhlaqul karimah dalam ajaran islam.24 Dasar pendidikan 

akhlak di dalam Al-Qur’an adalah Surah Al-Luqman : 13- 14 

ِِۖ إِ  ِرك  بِٱَّللَّ بُنَيَّ ََل تُش  نِهِۦ َوهَُو يَِعظُهُۥ يََٰ ُن ِلِب  َمَٰ َك َوإِذ  قَاَل لُق  ر  نَّ ٱلشِّ

ٌم َعِظيمٞ  ٖن  لَظُل  نًا َعلَىَٰ َوه  هُۥ َوه  هُ أُمُّ ِه َحَملَت  لَِدي  َن بَِوَٰ نَسَٰ ِ نَا ٱۡل  ي  َوَوصَّ

ُكر  لِي َولِ  ِن أَِن ٱش  لُهُۥ فِي َعاَمي  لَِدي  َوفَِصَٰ َمِصيُر َوَٰ ) لقما ن :   َك إِلَيَّ ٱل 

١٤ -١٣) 
“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada 

anaknya,ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai 

anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar 

kezaliman yang besar”. Dan kami perintahkan kepada 

manusia (agar berbuat baik)kepada kedua orang tuanya. 

Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. 

Hanya kepada Aku kembalimu.” (Q.S. Al-Luqman [31]: 13- 

14) 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Al-Qur’an 

merupakan salah satu dari sumber pendidikan akhlak. Hal ini 

dikarenakan Al-Qur’an memuat beberapa hal yaitu akidah, 

ibadah, akhlak, hukum, peringatan, kisah dan dorongan 

untuk berpikir. Al-Qur’an dijadikan sebagai sumber akhlak 

islami mana yang baik dan mana hal yang tidak baik. 
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2. Hadits 

Hadits adalah sumber kedua agama dan ajaran islam. Apa 

yang telah disebut dalam Al-Qur’an dijelaskan atau dirinci 

lebih lanjut oleh Rasulullah dengan sunnah beliau. Dan sunnah 

beliau itulah yang merupakan penafsiran serta penjelasan 

otientik tentang Al-Qur’an. 

As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada 

Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan taqrir, ataupun selain 

itu. Yang termasuk selain itu (perkaaan, perbuatan, dan 

ketetapannya) adalah sifat-sifat, keadaan, dan citacita 

(himmah) nabi yang belum tercapai. Misalnya, sifat-sifat baik 

beliau, silsilah (nasab), nama-nama dan tahun kelahirannya 

yang ditetapkan oleh para ahli sejarah, dan cita-cita beliau.
 18

 

Terkait akhlak, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam 

hadistnya bahwa beliau diutus kedunia untuk 

menyempurnakan akhlak.  

َا بُعيث ُت ألََُتَِّم َمَكاريَم اأَلخ القي   إيَّنَّ
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia” ( HR. Baihaqi) 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Hadits 

adalah sumber kedua agama dan ajaran islam. Hadits adalah 

segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi berupa perkataan, 

perbuatan, dan taqrir, ataupun selain itu. Dijelaskan juga dalam  

hadits diatas bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia. Karena itu, hadits merupakan sumber 

pendidikan akhlak kedua setelah Al-Qur’an. 

 

3. Ijtihad  

Manusia dibekali Allah dengan berbagai perlengkapan yang 

sangat berharga, antara lain akal, kehendak, dan kemampuan 

untuk berbicara. Dengan akalnya manusia dapat membedakan 

mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik mana 

yang buruk. Dengan akalnya manusia akan selalu sadar. 

                                                 
18

 Muhammad Daud, Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2002), 110. 
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Dengan kehendak bebas (free will) yang diberikan tuhan 

padanya, manusia dapat memilih jalan yang akan dilaluinya. 

Tanpa kebebasan (memilih), sukar dimintai pertanggung 

jawaban. Dan tanpa pertanggungjawaban kehidupan manusia 

menjadi kurang bermakna.  

Sementara kemampuan berbicara merupakan manifestasi 

„keunggulan‟ manusia.denganya ia dapat menyatakan dirinya 

dan manusia mampu menghubungkan diri dengan tuhannya. 

Sebagai sumber ajaran yang ketiga, kedudukan akal pikiran 

manusia yang memenuhi syarat penting sekali dalam sistem 

ajaran Islam. istilah ar-ra’yu seringkali disebut ijtihad, yang 

bermakna usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh 

seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu 

pengetahuan dan pengalaman tertentu yang memenuhi syarat 

untuk mencari, menemukan, dan menetapkan nilai dan norma 

yang tidak terdapat patokanya didalam Al-Qur‟an dan 

Hadits.
19

 

Adapun hasil dari proses ijtihad, terutama yang dilakukan 

secara berkelompok yaitu sering disebut ijma’. Selain Ijma’ 

(Kesepakatan para ulama / mujtahid), juga terdapat beberapa 

bentuk hasil ijtihad lainnya, yaitu qiyas, istihsan, maslahah 

mursalah, urf, istishab, saddu dzariah, dan madzab shahabi.
20

  

 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Akhlak memilki karakteristik yang universal. Artinya ruang 

lingkup dalam pandangan Islam sama luasnya dengan ruang 

lingkup pola hidup dan tindakan amnesia di mana ia berada. 

Akhlak berdasarkan macamnya terdiri atas Akhlakul karimah 

atau akhlak mulia dan Akhlak Madzmumah atau akhlak tercela. 

Akhlak mulia ialah perilaku terpuji yang ada pada diri seseorang. 

Sedangkan, akhlak tercela ialah perilaku tercela yang ada pada diri 

seseorang.
21

 

                                                 
19 Ibid., 119-121. 
20 Abdul Wahhab, Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 

1994), 17. 
21 Assgaf, Rahman, Filsafat Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 43. 
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Dari penjabaran diatas, dapat dipahami bahwa manusia tidak 

hanya mempunyai akhlak terpuji saja, melainkan manusia juga 

mempunyai akhlak tercela. Yang harusnya melekat pada diri 

seseorang ialah akhlak terpujinya. 

Secara sederhana ruang lingkup akhlak sering dibedakan 

menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut : 

1. Akhlak kepada Allah SWT 

Kewajiban manusia sebagai makhluk harus taat kepada 

Allah SWT yang telah menjadikannya ada dibumi ini. Manusia 

harus menyadari bahwa dirinya hanyalah sebagai makhluk yang 

harus mengikuti kehendak dari yang menciptakannya.  

Allah SWT telah menuntun manusia tentang bagaimana dia 

harus menjalani kehidupannya, melalui Al-Qur’an yang 

diturunkan kepada Rasul-Nya. Sehingga, manusia dapat 

mengerti kewajibannya untuk menyembah Alah SWT dan tidak 

menyekutukannya. 

Yang dimaksud dengan akhlak terhadap Allah atau pola 

hubungan manusia dengan Allah adalah sikap dan perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Allah. 

Akhlak terhadap Allah meliputi: 

a. Menauhidkan Allah 

Salah satu bentuk akhlakul mahmudah adalah 

menauhidkan Allah. Di sini yang dimaksud menauhidkan 

Allah adalah mempertegas keesaan Allah, atau mengakui 

bahwa tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dzat, Sifat, 

af’al, dan asma Allah.
22

  

Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tauhid 

merupakan kata benda yang berarti keEsaan Allah, kuat 

kepercayaan bahwa Allah hanya satu.
23

 

Secara etimologis, tauhid beearti keEsaan. Maksudnya, 

keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa, Tunggal, satu. 

Pengertian ini sejalan dengan pegertian tauhid yang 

                                                 
22 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 215 
23 M. Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Departemen P&K, Jakarta, 1989. Dalam bukunya “Ilmu Tauhid” (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 1 



19 

 

 

digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu “keEsaan Allah”, 

mentauhidkan berarti mengakui akan keEsaan Allah.
24

 

Bertauhid dalam semua keinginannya terhadap Allah 

SWT bertauhid dalam urusan penciptaan, perintah-Nya, dan 

seluruh asma (nama-nama) dan sifat-sifat Nya. 

Rosihon Anwar juga menjelaskan bahwa menauhidkan 

Allah adalah mempertegas keesaan Allah, atau mengakui 

bahwa tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dzat, Sifat, 

af’al, dan asma Allah.Bertauhid dalam semua keinginannya 

terhadap Allah SWT bertauhid dalam urusan penciptaan, 

perintah-Nya, dan seluruh asma (nama-nama) dan sifat-sifat 

Nya.
25

 

Allah berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 36 : 

 

نَا فِي ُكلِّ أُ  ُغوَتِۖ َولَقَد  بََعث 
تَنِبُوْا ٱلطََّٰ َ َوٱج  بُُدوْا ٱَّللَّ ُسوًَل أَِن ٱع  ٖة رَّ مَّ

 فَِسيُروْا فِي 
لَةُُۚ لََٰ ِه ٱلضَّ ن  َحقَّت  َعلَي  هُم مَّ ُ َوِمن  ن  هََدى ٱَّللَّ هُم مَّ فَِمن 

َف  ِض فَٱنظُُروْا َكي  َر  بِينَ ٱۡل  ُمَكذِّ قِبَةُ ٱل   ( ٣٦) ا لنّحل :  َكاَن َعَٰ
 “Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-

tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), 

dan  jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada 

orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula 

di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan 

baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 

mendustakan (rasul-rasul).” (QS. An-Nahl [16]: 36) 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa 

menauhidkan Allah ialah meyakini bahwa Allah adalah Esa, 

tunggal, satu. Selain itu, menauhidkan Allah adalah 

mempertegas keesaan Allah, atau mengakui bahwa tidak 

ada sesuatupun yang setara dengan Dzat, Sifat, af’al, dan 

asma Allah.Bertauhid dalam semua keinginannya terhadap 

Allah SWT bertauhid dalam urusan penciptaan, perintah-

Nya, dan seluruh asma (nama-nama) dan sifat-sifat Nya. 
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b. Bertaqwa 

Definisi taqwa yang paling popular adalah memelihara 

diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-

Nya dan menjauhi segala larangan-Nya atau lebih ringkas 

lagi mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan-Nya.
26

 

Bertaqwa dan mengabdi hanya kepada Allah, tidak akan 

mempersekutukan- Nya dengan apa pun dalam bentuk apa 

pun, serta dalam keadaan situasi dan kondisi yang 

bagaimanapun. 

Orang yang bertaqwa adalah orang yang takut kepada 

Allah berdasarkan kesadaran, mengerjakan apa yang 

diperintahkan-Nya, menjauhi larangan-Nya dan takut 

terjerumus kedalam perbuatan dosa. Orang yang bertaqwa 

akan selalu membentengi diri dari kejahatan, memelihara diri 

agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah 

SWT, bertanggungjawab terhadap perbuatan dan 

tingkahlakunya, serta memenuhi kewajibannya.
27

 

Hal ini dijelaskan dalam  Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56, 

Allah berfirman : 

 

ِجنَّ وَ  ُت ٱل  بُُدوَوَما َخلَق  نَس إَِلَّ لِيَع  ِ  ( ٥٦  ) ا لذا ر يا ت : ِن ٱۡل 
“Dan Aku (tidak) menciptakan jin dan manusia melaikan 

supaya mereka menyembah kepada-Ku.” (Q.S. Adz-

Dzariyat [51]: 56) 

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa kewajiban 

manusia yaitu beribadah kepada Allah SWT. Beribadah 

kepada Allah SWT dapat menjadikan manusia itu sendiri 

menuju kekebahagiaan dirinya baik di dunia dan di akhirat 

nanti.  

Dapat pula dipahami bahwa melalui beribadah, ini 

adalah salah satu cara mensyukuri nikmat yang telah Allah 

                                                 
26
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SWT berikan kepada manusia dan sebagai salah satu cara 

menunjukkan ketaatan manusia kepada pencipta-Nya 

c. Cinta dan Ridha 

Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan 

dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut 

hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh 

semangat dan rasa kasih sayang. 

Cinta dengan pengertian demikian sudah merupakan 

fitrah yang dimiliki setiap orang. Islam tidak hanya 

mengakui keberadaan cinta itu pada diri manusia, tetapi 

juga mengaturnya sehingga terwujud dengan mulia.  

Bagi seorang mukmin, cinta pertama dan utama sekali 

diberikan kepada Alah SWT. Allah lebih dicintainya 

daripada segala-galanya. Dalam hal ini Allah berfirman 

dalam surah Al-Baqarah ayat 165, yaitu : 

 

 … ِِۗ َّ ا َّللِّ ْا أََشدُّ ُحبّٗ  ( ١٦٥ا لبقرة :  )  …َوٱلَِّذيَن َءاَمنُو 
 “…Adapun orang-orang yang beriman amat sangat 

cintanya kepada Allah...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 165) 

Orang mukmin lebih mencintai Allah lebih dari segala-

galanyaa karena dia menyadari bahwa Allah lah yang 

menciptakan alam semesta dan isinya.
28

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa seorang 

mukmin akan mencintai Allah di atas segala-galanya 

dikarenakan ia menyadari bahwa Allah lah yang 

menciptakan semesta dan isinya. Alah telah menyediakan 

segala fasilitas yang dibutuhkan oleh umat manusia, 

menyediakan segala kenikmatan bagi orang-orang yang 

beriman. 

Sejalan dengan cinta, seorang Muslim haruslah dapat 

bersikap ridha dengan segala aturan dan keputusan Allah 

SWT. Artinya dia harus dapat menerima dengan sepenuh 

hati, tanpa penolakan sedi- kitpun, segala sesuatu yang 
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datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah, 

larangan ataupun petunjuk-petunjuk lainnya.  

Dia akan melaksanakan semua perintah, meninggalkan 

semua larangan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuk-

Nya juga dengan segala se- nang hati. Dia dapat ridha 

karena dia mencintai Allah dan yakin bahwa Allah Yang 

Maha Pengasih dan Penyayang, Yang Maha Mengetahui 

segala-galanya, Yang Maha Bijaksana tentulah tidak akan 

membuat suatu aturan yang tidak sesuai atau akan 

merugikan umat manusia makhluk ciptaan-Nya.  

Dengan keyakinan seperti itu dia juga akan rela 

menerima segala qadhâ dan qadar Allah terhadap dirinya. 

Dia akan bersyukur atas segala kenikmatan, dan akan 

bersabar atas segala cobaan. Demikianlah sikap cinta dan 

ridha kepada Allah SWT. Dengan cinta kita mengharapkan 

ridha-Nya, dan dengan ridha kita meng- harapkan cinta-

Nya. 

 

d. Tawakal 

Tawakal mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan pemahaman manusia akan takdir, ridha, ikhtiar, 

sabar, dan doa. Tawakal adalah kesungguhan hati dalam 

bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kemaslahatan 

serta mencegah kemudharatan baik menyangkut urusan 

dunia maupun akhirat.  

Tawakal ialah membebaskan hati dari segala 

ketergantungan kepada selai Allah dan menyerahkan 

segala keputusn kepada-Nya. 

Mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan ikhtiar 

atau mengesampingkan usaha. Takdir Allah dan sunatullah 

terhadap makhluk –Nya terkait erat dengan ikhtiar 

makhluk itu sendiri sebab Allah yang telah memerintahkan 

hamba-Nya untuk berikhtiar dan pada saat yang sama Dia 

juga memerintahkan hamba-Nya untuk bertawakal. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Ali-

Imran ayat 159 : 

 

بِ  قَل  ِۖ َولَو  ُكنَت فَظًّا َغلِيظَ ٱل  ِ لِنَت لَهُم  َن ٱَّللَّ َمٖة مِّ واْ  فَبَِما َرح  ِلَنفَضُّ

ِرِۖ فَإَِذا  َم  هُم  فِي ٱۡل  فِر  لَهُم  َوَشاِور  تَغ  هُم  َوٱس  ُف َعن  لَِكِۖ فَٱع  ِمن  َحو 

لِيَن   ُمتََوكِّ َ يُِحبُّ ٱل  ُِۚ إِنَّ ٱَّللَّ َت فَتََوكَّل  َعلَى ٱَّللَّ ال عمرا ن :  ) َعَزم 

١٥٩ ) 
 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran : 159). 

Tawakal adalah salah satu buah keimanan. Setiap orang 

yang beriman menyerahkan segala urusan kehidupan dan 

semua manfaat dan mudharat kepada Allah. Dia tidak takut 

menghadapi masa depan, tidak kaget dengan segala 

kejutan. Hatinya tenang dan tentram karena ia yakin akan 

keadilan dan rahmat Alah. 

Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa iman harus 

diikuti oleh sikap tawakal. Sebagaimana firman Allah 

dalam surah Al-Maidah ayat 23 dan Surah At-Taghabun 

ayat 13, yaitu : 

ِمنِيَن  …  ؤ  ْا إِن ُكنتُم مُّ ِ فَتََوكَّلُو   ( ٢٣الما ئد ة :  ) َوَعلَى ٱَّللَّ
 “… Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu 

bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” 

(Q.S. Al-Ma’idah [5]: 23) 

يَ  ِ فَل  هَ إَِلَّ هَُوُۚ َوَعلَى ٱَّللَّ
ُ ََل  إِلََٰ ِمنُوَن  ٱَّللَّ ُمؤ   ( ١٣التغا بن :  ) تََوكَِّل ٱل 

”(Dialah) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin 

bertawakal kepada Allah saja.” (Q.S. At-Taghabun [64]: 

13) 
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Tawakal juga harus diawali dengan kerja keras dan 

usaha maksimal (ikhtiar). Tidaklah dinamakan tawakal 

kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku 

tangan tanpa melakukan apa-apa. Sikap pasrah seperti ini 

adalah salah satu bentuk kesalahpahaman terhadap 

tawakal.
29

 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa 

bertawakal hanya kepada Allah merupakan sikap orang-

orang mikmin. Namun, tawakal juga harus diawali dengan 

usaha. Karena bertawakan tanpa ikhtiar merupakan sebuah 

usaha yang sia-sia dan tawakal tanpa ikhtiar merupakan 

salah satu bentuk kesalahpahaman dalam memahami 

makna tawakal. 

 

e. Syukur 

Syukur yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah 

atas nikmat yang telah diberikan-Nya.Ungkapan syukur 

dilakukan dengan kata-kata dan perilaku. Ungkapan dalam 

bentuk kata-kata adalah mengucapkan hamdalah setiap 

saat. 

Sedangkan bersyukur dengan perilaku dilakukan 

dengan cara menggunakan nikmat Allah sesuai dengan 

semestinya. Misalnya nikmat diberi mata,maka bersyukur 

terhadap nikmat itu dilakukan dengan menggunakan mata 

untuk melihat hal-hal yan baik, seperti membaca, 

mengamati alam dan sebagainya yang mendatangkan 

manfaat.
30

 

Syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan 

yang telah dilakukannya. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 6-7, yaitu : 

ُكُروْا نِع   ِمِه ٱذ  ن  َوإِذ  قَاَل ُموَسىَٰ لِقَو  ُكم مِّ ُكم  إِذ  أَنَجىَٰ ِ َعلَي  َمةَ ٱَّللَّ

نَا َءُكم   َعَذاِب َويَُذبُِّحوَن أَب  َء ٱل  َن يَُسوُمونَُكم  ُسو  َعو  َءاِل فِر 
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بُِّكم  َعِظيٞم   ن رَّ لُِكم بَََل ٞء مِّ
يُوَن نَِسا َءُكم ُۚ َوفِي َذَٰ تَح  هيم : براا ) َويَس 

٦) 
“Dan (ingatlah) tatkala Tuhan kamu memberitahu jika 

kamu berterima kasih, niscaya Aku tambah nikmat bagi 

kamu, apabila kamu tidak bersyukur, maka adzah-Ku itu 

sangat pedih.” (Q.S. Ibrahim [14]: 6) 

Syukurnya seorang hamba berkisar atas tiga hal yang 

apabila ketiganya tidak berkumpul maka tidaklah 

dinamakan bersyukur. Tiga hal tersebut ialah: 

A. Mengakui nikmat dalam batin, 

B. Membicarakan secara lahir, dan 

C. Menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. 

bersyukur harus melibatkan tiga dimensi yaitu hati, 

lisan dan jawarih (anggota badan). Bila sesorang muslim 

misalnya bersyukur kepada Allah SWT atas kekayaann 

harta benda yang didapatkannya maka yang pertama sekai 

harus dilakukannya adalah mengetahui dan mengakui 

bahwa semua kekayaan yang hanyalah sebab atau ikhtiar 

semata. Ikhtiar tanpa taufiq dari Allah SWT tidak akan 

menghasilkan apa yang diinginkan.  

Oleh sebab itu, dia harus bersyukur kepada Alah yang 

Maha Pemurah dan Maha Pemberi Rezeki. Setelah itu baru 

diia mengungkapkan rasa syukurnya dalam bentuk puji-

pujian seperti al-Hamdulillah, as-Syukur lillah dan lain 

sebagainya. Kemudia dia buktikan rasa syukurnya itu 

dengan amal perbuatann yang nyata yaitu memanfaatkann 

harta kekayaan itu pada jalan yang diridhai oleh Allah 

SWT, baik untuk keperluannya sendiri maupun untuk 

keperluan keluarga, umat atau keperluannya sendiri 

maupun untuk keperluan keluarga, umat atau untuk fi 

sabilillah lainnya.
31

 

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa syukur 

itu berkaitan dengan hati, lisan dan anggota badan untuk 

menggunakan nikmat yang diterima sebagai sarana untuk 
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menjalankan ketaatan kepada Allah dan menahan diri dari 

maksiat kepada-Nya. 

 

f. Ikhlas  

Ikhlas yaitu melaksanakan perintah Allah dengan 

pasrah tanpa mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan 

Allah. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih.Tetapi pamrih 

hanya diharapkan dari Allah berupa keridhaan-Nya.
32

 

Secara etimologis ikhlas berakar dari kata khalasa 

dengan arti bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Secara 

terminologis yang dimaksud ikhlas adalah beramal semata-

mata mengharapkan ridha Allah SWT. Dalam bahasa 

populernya ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya 

semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT.
33

 

Sebagimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 59, 

yaitu : 

 ُ بُنَا ٱَّللَّ ُ َوَرُسولُهُۥ َوقَالُوْا َحس  هُُم ٱَّللَّ َولَو  أَنَّهُم  َرُضوْا َما  َءاتَىَٰ

ِغبُوَن سَ  ِ َرَٰ لِهِۦ َوَرُسولُهُۥ  إِنَّا  إِلَى ٱَّللَّ ُ ِمن فَض  تِينَا ٱَّللَّ التو بة :  ) يُؤ 

٥٩) 
 “Dan alangkah baik jika mereka ridha dengan apa yang 

Allah dan Rasul-Nya berikan kepada mereka, sambil 

mereka berkata: cukuplah Allah bagi kami, sesungguhnya 

Allah dan Rasul-Nya akan memberi kepada kamu 

karunia-Nya, sesungguhnya kami mencintai Allah.” (Q.S. 

At-Taubah [9]: 59) 

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud ikhlas disini ialah menerima segala keputusan 

yang telah Allah berikan. Ikhlas juga dapat diartikan 

melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa 

mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah. 

 

g. Taubat  
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Bertaubat dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa 

adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, 

menyesali perbuatan dosa yang telah lalu, dan 

berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan 

dosa tersebut pada waktu yang akan datang.
34

 

Taubat berakar dari kata taba yang berarti kembali. 

Orang yang taubat kepada Allah adalah orang yang 

kembali dari sesuatu menuju sesuatu.  

Orang yang bertabat kepada Allah SWT adalah orang 

yang kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat 

yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintah-

Nya, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari 

segala yang dibenci Allah menuju yang diridhai-Nya, 

kembali dari yang saling bertentangan menuju yang saling 

menyenangkan, kembali kepada Allah setelah 

meninggalkan-Nya dan kembali taat setelah menentang-

Nya. 

Dijelaskan dalam Surah At-Tahrim ayat 8 : 

ْا  أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا تُوبُو 
بَٗة نَُّصوًحا َعَسىَٰ َربُُّكم  أَن يََٰ  ِ تَو  إِلَى ٱَّللَّ

ُر يَُكفَِّر َعنُكم  َسيِّ  هََٰ َن  تِهَا ٱۡل  ِري ِمن تَح  ٖت تَج  ِخلَُكم  َجنََّٰ اتُِكم  َويُد  َۡ  ۡ

َن  َعىَٰ بَي  ُ ٱلنَّبِيَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َمَعهُۖۥِ نُوُرهُم  يَس  ِزي ٱَّللَّ َم ََل يُخ  يَو 

ِديِهم  وَ  فِر  لَنَا ِۖ إِنََّك َعلَىَٰ أَي  ِمم  لَنَا نُوَرنَا َوٱغ  نِِهم  يَقُولُوَن َربَّنَا  أَت  َمَٰ بِأَي 

ٖء قَِديٞر   (٨التّحر ي :  ) ُكلِّ َشي 
 “Hai orang-orang beriman! Hendaklah kalian benar-

benar taubat kepada Allah, agar segala dosa kalian 

diampuni dan kalian dimasukkan ke dalam surga yang di 

bawahnya mengalir sungai-sungai.” (Q.S.At-Tahrim[66]: 

8) 

Taubat yang sempurna harus memenuhi lima dimensi, 

yaitu: 

1. Menyadari kesalahan, 

2. Menyesali kesalahan, 
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3. Memohon ampun kepada Allah, 

4. Berjanji tidak akan mengulanginya, 

5. Menutupi kesalahan masa lalu dengan amal shaleh. 

Taubat yang memiliki lima dimensi diataslah yang 

disebut dengan taubat yang sempurna atau dalam bahasa 

Al-Qur’an disebut taubatan nashuha.
35

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa taubat 

ialah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan 

kemaksiatan, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu, 

dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi 

perbuatan dosa tersebut. Orang yang taubat kepada Allah 

adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu. 

 

h. Khauf dan Raja’ 

Khauf dan raja atau takut dan harap adalah sepasang 

sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh 

setiap Muslim. Bila salah satu dominan dari yang lainnya 

akan melahirkan pribadi yang tidak seimbang. 

Dominasi Khauf menyebabkan sikap pesimisme dan 

putus asa, sementara dominasi raja menyebabkan 

seseorang lalai dan lupa diri serta merasa aman dari azab 

Allah. 

Allah berfirman dalam surah Yusuf atar 87 dan Surah 

Al-A’raf ayat 99, yaitu: 

ُم ِۖۡ إِنَّهُۥ ََل يَاْي  … قَو  ِ إَِلَّ ٱل  ِح ٱَّللَّ و  ُس ِمن رَّ َۡ فُِروَن ۡ  َكَٰ  ٱل 

 ( ٨٧يو سف :  )
“…Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir.” (Q.S. Yusuf [12]:87) 

ِسُروَن   َخَٰ ُم ٱل  قَو  ِ إَِلَّ ٱل  َر ٱَّللَّ َمُن َمك 
ُِۚ فَََل يَأ  َر ٱَّللَّ  أَفَأَِمنُوْا َمك 

 (٩٩اَلعرا ف :  )
 “…Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali 

orang-orang yang merugi.” (Q.S. Al-A’raf [7]: 99) 

                                                 
35
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Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwasannya 

sikap khauf ialah sikap orang kafir dan yang kedua ialah 

sikap orang-orang yang merugi. 

1) Khauf  

Khauf adalah kegalauan hati membayangkan 

sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya atau 

membayangkan hilangnya suatu yang disukai. 

Dalam Islam, semua rasa takut harus bersumber dari 

rasa takut kepada Allah SWT. Karena hanya Allah lah 

yang paling berhak ditakuti oleh setiap orang yang 

mengaku beriman kepada-Nya. 

Menurut Sayyid Sabiq, ada dua sebab kenapa 

seseorang takut kepada Allah, yaitu: 

a) Karena dia mengenal Allah. Karena semakin 

sempurna pengenalannya terhadap Allah semakin 

bertambah takutnya kepada Allah. 

b) Karena dosa-dosa yang dilakukannya, dia takut akan 

azab Allah.
36

 

Dari pengertian khauf diatas, dapat dipahami bahwa 

khauf ialahh rasa takut kepada Allah karena dosa-dosa 

yang telah dilakukannya, takut akan azab Allah atas 

dosa yang telah dilakukannya. 

2) Raja’ 

Raja’ atau harap adalah memautkan hati kepada 

sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. 

Raja’ harus didahulukan oleh usaha yang sungguh-

sungguh, karena harapan tanpa usaha adalah angan-

angan kosong. 

Dalam hal ini Allah menyatakan bahwa orang-orang 

yang beriman, hijrah dan berjihad ialah orang yang 

mengharapkan rahmat disisi Allah.  

Hal ini disebutkan sebagaimana firman Allah dalam 

surah Al-baqarah ayat 218, yaitu: 

                                                 
36 Ibid., 37-39 
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 ِ هَُدوْا فِي َسبِيِل ٱَّللَّ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َوٱلَِّذيَن هَاَجُروْا َوَجَٰ

ِحيمٞ  ُ َغفُوٞر رَّ ُِۚ َوٱَّللَّ َمَت ٱَّللَّ ُجوَن َرح  ئَِك يَر 
 ( ٢١٨البقرة :  )  أُْولََٰ 

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-

orang yang berhijrah dan berjihad dijalan Allah 

mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-

Baqarah [2]: 218) 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa yang 

ditekankan dalam ayat ini bukanlah adanya harapan 

dari orang-orang beriman tersebut, sebab orang lain 

pun punya harapan yang sama. Tetapi yang ditekankan 

adalah hanya mereka yang berhak memiliki harapan 

atau raja’ tersebut.  

Barang siapa yang harapan dan penantiannya 

menjadikannya berbuat ketaatan dan mencegahnya dari 

kemaksiatan, berarti harapannya benar. Sebaliknya, 

barangsiapa yang harapannya hanya angan-angan, 

sementara ia sendiri tenggelam dalam lembah 

kemaksiatan, maka harapannya itu sia-sia dan percuma.  

Seorang mukmin haruslah mamiliki sikap raja’. Bila 

beribadah dan beramal, dia penuh harap ibadah dan 

semua amalannya akan diterima dan dibalasi oleh Allah 

SWT dengan balasan yang berlipat ganda. 

Bila berbuat maksiat, kemudian menyadarinya, dia 

segera minta ampun dan penuh harap Allah SWT akan 

mengampuninya. Dia yakin Allah SWT Maha Pengasih 

dan Maha Penyayang dan Maha Pengampunan 

terhadap hamba-hamba-Nya. 

Khusus mengenai ampunan, memang seorang 

mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, 

karena sifat putus asa itu merupakan sikap orang-orang 

kafir.
37

 

Sebagimana Allah berfirman dalam surah Yusuh 

ayat 87: 

                                                 
37

 Ibid.,  42 
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فُِروَن ِۖۡ إِنَّهُۥ ََل يَاْي  … َكَٰ ُم ٱل  قَو  ِ إَِلَّ ٱل  ِح ٱَّللَّ و  ُس ِمن رَّ َۡ  ۡ 

 (٨٧يو سف : )
 “…Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat 

Allah, melainkan kaum yang kafir.” (QS. Yusuf [12]: 

87) 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang 

mukmin hendaknya tidak boleh berputus asa dari 

rahmat Allah, hal ini dikarenakan sifat putus asa  

merupakan sikap orang-orang yang kafir. 

 

i. Muraqabah 

Muraqabah adalah rasa kesadaran seorang muslim, 

bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Dengan demikian dia 

tidak akan berani melakukan perbuatan yang melanggar 

perintah Allah.
38

 

Muraqabah berakar dari kata raqaba yang berarti 

menjaga, mengawal, menanti, dan mengamati. Semua 

pengertian kata raqaba tersebut bisa disimpulkan dalam 

satu kata yaitu pengawasan, karena apabila seorang 

mengawasi sesuatu dia akan mengamati, menantikan, 

menjaga, dan mengawalnya. Dengan demikian muraqabah 

bisa diartikan dengan pengawasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan muraqabah dalam 

pembahasan kita adalah kesadaran seorang muslim bahwa 

dia selalu dalam pengawasan Allah SWT. 

Dalam beberapa ayat Allah menjelaskan bahwa Dia 

mengawasi segala tingkah laku hamba-Nya. Allah 

berfirman dalam Surah An-Nisa’ ayat 1, Surah Al-Ahzab 

ayat 52 dan Surah Ghafir ayat 19, yaitu: 

ُكم  َرقِيٗبا …  َ َكاَن َعلَي   (١النساء :  ) إِنَّ ٱَّللَّ
 “… Sesungguhnya Alah selau menjaga dan mengawasi 

kamu.”(Q.S. An-Nisa’ [4]: 1) 

                                                 
38

 Al-Bahra bin Ladjamuddin, “Analisa terhadap Pemahaman Akhlaq 

terhadap diri sendiri, serta bagaimana  Implementasi dalam kehidupan 

(Akhlaq Kepada Diri Sendiri)”…, 142 
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قِيٗبا …  ٖء رَّ ُ َعلَىَٰ ُكلِّ َشي   (٥٢اَلحزاب :  ) َوَكاَن ٱَّللَّ
 “… Dan adalah Alah Maha Mengawasi segala sesuatu.” 

(Q.S. Al-Ahzab [33]: 52) 

ُدوُر   فِي ٱلصُّ يُِن َوَما تُخ  َع  لَُم َخا ئِنَةَ ٱۡل   (١٩الغافر :  ) يَع 
 “Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan 

apa yang disembunyikan oleh hati.” (Q.S. Ghafir  [40]: 

19) 

Menurut Rasulullah, muraqabah yang paling tinggi 

yaitu apabila seseorang dalam beribadah kepada Allah 

SWT bersikap seolah-olah dia dapat melihat-Nya. 

Sekaipun dia tidak dapat melihat-Nya tapi dia yakin Allah 

pasti melihatnya.
39

 

Terkait akhlak terhadap Allah, Nurhayati dalam 

penelitiannya yang berjudul  akhlak dan hubungannya dengan 

akidah dalam islam menjelaskan bahwa akhlak manusia 

kepada Allah SWT yang pertama sekali adalah 

berkeyakinan adanya Allah SWT dengan keesaan-Nya, 

dan dengan segala sifat kesempurnaan-Nya serta 

mengimani yang benar akan memberikan kebahagiaan 

bagi seseorang muslim di dunia dan di akhirat kelak.
40

 

Nurhayati juga menjelaskan  macam-macam akhlak al-

karimah (mulia) antara manusia dan Allah SWT adalah 

sebagai berikut: 

1. Merealisasikan ibadah kepada-Nya. Menauhidkan 

Allah 

a. Tauhid adalah pengakuan bahwa Allah satu-satunya 

yang memiliki sifat rububiyyah dan uluhiyyah, serta 

kesempurnaan nama dan sifat. Tauhid dapat dibagi 

ke dalam tiga bagian.
41

  

b. Tauhid rububiyyah, yaitu meyakini bahwa Allah 

satu satunya Tuhan yang mencipta alam ini, yang 

memilikinya, yang mengatur perjalanannya, yang 

                                                 
39

 Yunahar Ilyas, Kuliah Aklaq...,  54-55 
40 Nurhayati, “Akhlak dan hubungannya dengan aqidah dalam islam,” 

Mudarrisuna 4 (2014):,296 
41 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, 281 



33 

 

 

menghidup dan mematikan, yang menurunkan 

rezeki kepada makhluk, yang berkuasa 

mendatangkan manfaat dan menimpakan mudarat, 

yang mengabulkan doa dan permintaan hamba 

ketika mereka terdesak, yang berkuasa 

melaksanakan apa yang dikehendakinya, yang 

memberi dan mencegah, di tangan-Nya segala 

kebaikan dan bagi-Nya penciptaan dan segala  

c. Tauhid uluhiyyah, yaitu mengimani Allah SWT. 

sebagai satu-satunya Al-Ma'bud (yang disembah) 

d. Tauhid asma dan sifat, yaitu mengimani setiap 

penjelasan Al-Quran tentang nama dan sifat Allah.
42

  

2. Taat terhadap perintah-perintah-Nya.  

Hal harus dilakukan seorang muslim dalam 

berakhlak kepada Allah SWT adalah dengan mentaati 

segala perintahNya. Sebab bagaimana mungkin ia 

tidak mentaati-Nya, padahal Allah SWT yang telah 

memberikan segala-galanya pada dirinya.  

Sikap taat kepada perintah Allah SWT merupakan 

sikap yang mendasar setelah beriman. Ia adalah 

gambaran langsung dari adanya iman di dalam hati.
43

 

Dalam surat An-Nisa Allah berfirman: 

نَهُم  ثُمَّ ََل  ُموَك فِيَما َشَجَر بَي  ِمنُوَن َحتَّىَٰ يَُحكِّ فَََل َوَربَِّك ََل يُؤ 

لِيٗما  َت َويَُسلُِّموْا تَس  ا قََضي  مَّ  يَِجُدوْا فِي  أَنفُِسِهم  َحَرٗجا مِّ

 ( ٦٥لنساء : ا)
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) 

tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim 

terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 

kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka 

sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu 

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” 

(Q.S An-Nisa,[4]: 65) 

                                                 
42 Ibid, 281 
43 Toto Suryana, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, 

(Bandung: Tiga Mutiara, 1997), 189 
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Taat kepada Allah SWT merupakan konsekwensi 

keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Tanpa 

adanya ketaatan, maka ini merupakan salah satu 

indikasi tidak adanya keimanan.
44

 

3. Memiliki rasa tanggung jawab atas 

amanah yang diembankan padanya. 

Akhlak kedua yang harus dilakukan seorang 

muslim kepada Allah SWT adalah memiliki rasa 

tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. 

Karena pada hakekatnya, kehidupan ini merupakan 

amanah dari Allah SWT. Oleh karenanya, seorang 

mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah SWT 

berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang 

kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah 

SWT.  

4. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT.  

Akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang 

muslim terhadap Allah SWT yang merupakan ridha 

terhadap segala ketentuan yang telah Allah SWT 

berikan pada dirinya. Seperti ketika ia dilahirkan baik 

oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang 

tidak mampu, Karena pada hakekatnya, sikap seorang 

muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah 

SWT berikan pada dirinya. Baik yang berupa 

kebaikan, atau berupa keburukan. Manusia memiliki 

pengetahuan atau pandangan terhadap sesuatu sangat 

terbatas. Sehingga bisa jadi, sesuatu yang dianggap 

baik justru buruk, sementara sesuatu yang dipandang 

buruk ternyata malah memiliki kebaikan.  

5. Senantiasa bertaubat kepada-Nya.  

Manusia tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan 

lupa. Karena hal ini memang merupakan tabiat 

manusia. Oleh karena itulah, akhlak kepada Allah 

SWT manakala sedang terjerumus dalam kelupaan 

                                                 
44 Nurhayati, “Akhlak dan hubungannya dengan aqidah dalam 
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sehingga berbuat kemaksiatan kepada-Nya adalah 

dengan segera bertaubat kepada Allah SWT. Dalam 

surat Al-Imran ayat Allah SWT berfirman: 

 َ ْا أَنفَُسهُم  َذَكُروْا ٱَّللَّ ِحَشةً أَو  ظَلَُمو  َوٱلَِّذيَن إَِذا فََعلُوْا فََٰ

وْا  ُ َولَم  يُِصرُّ نُوَب إَِلَّ ٱَّللَّ فُِر ٱلذُّ فَُروْا لُِذنُوبِِهم  َوَمن يَغ  تَغ  فَٱس 

لَُموَن    ( ١٣٥ال عمران :  ) َعلَىَٰ َما فََعلُوْا َوهُم  يَع 
“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 

perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri mereka 

ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-

dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni 

dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak 

meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 

mengetahui. (Q.S A-Imran [3]:135) 

6. Obsesinya adalah keridhaan Ilahi.  

Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah 

SWT, akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala 

aktifitasnya hanya ditujukan kepada Allah SWT. Dia 

tidak beramal dan beraktifitas untuk mencari keridhaan 

atau pujian atau apapun dari manusia. Bahkan 

terkadang, untuk mencapai keridhaan Allah SWT 

tersebut terpaksa harus mendapatkan ketidaksukaan 

dari para manusia lainnya. ini sekaligus merupakan 

bukti keimanan yang terdapat dalam dirinya. Karena 

orang yang tidak memiliki kesungguhan iman, obsesi 

yang dicarinya tentulah hanya keridhaan manusia. Ia 

tidak akan perduli, apakah Allah SWT 

Akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang 

muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan 

segala ibadah kepada Allah SWT. Baik ibadah yang 

bersifat mahdhah, ataupun ibadah yang ghairu 

mahdhah. Karena pada hakekatnya, seluruh aktiifitas 

sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT. Dalam 

al-Qur‟an, surat adz-zaariyat, Allah SWT berfirman. 

بُُدوِن   َوَما نَس إَِلَّ لِيَع  ِ ِجنَّ َوٱۡل 
ُت ٱل   ( ٥٦الّذريت :  ) َخلَق 
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“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, 

melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” 

(Q.S Adz-Zariyat [51]: 56) 

Oleh karenanya, segala aktifitas, gerak gerik, 

kehidupan sosial dan lain sebagainya merupakan 

ibadah yang dilakukan seorang muslim terhadap Allah. 

Sehingga ibadah tidak hanya yang mahdhah saja, 

seperti shalat, puasa haji dan sebagainya.  

Perealisasian ibadah yang paling penting untuk 

dilakukan pada saat ini adalah beraktifitas dalam 

rangkaian tujuan untuk dapat menerapkan hukum 

Allah SWT di muka bumi ini. Sehingga Islam menjadi 

pedoman hidup yang direalisasikan oleh masyarakat 

Islam pada khususnya dan juga oleh masyarakat dunia 

pada umumnya.  

7. Banyak membaca al-Qur’an.  

Akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang 

muslim terhadap Allah SWT adalah dengan 

memperbanyak membaca, menghayati, dan 

mengamalkan isi dari ayat-ayat al-Qur’an. Seseorang 

yang mencintai sesuatu, tentulah ia akan banyak dan 

sering menyebutnya. Demikian juga dengan mukmin 

yang mencintai Allah SWT, tentulah ia akan selalu 

menyebut-nyebut Asma-Nya dan juga senantiasa 

membaca firman-firman-Nya. Apalagi mengetahui 

keutamaan membaca al-Qur’an yang demikian 

besarnya.  

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa 

Muraqabah adalah rasa kesadaran seorang muslim, bahwa 

dia selalu diawasi oleh Allah. Dengan demikian dia tidak 

akan berani melakukan perbuatan yang melanggar perintah 

Allah.  

Selain itu, dapat dipahami juga muraqabah yang paling 

tinggi yaitu apabila seseorang dalam beribadah kepada 

Allah SWT bersikap seolah-olah dia dapat melihat-Nya. 
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Sekaipun dia tidak dapat melihat-Nya tapi dia yakin Allah 

pasti melihatnya.  

 

2. Akhlak kepada Rasulullah 

Akhlak kepada Rasulullah dibagi menjadi beberapa macam, 

yaitu: 

a. Mencintai dan memuliakan Rasul 

Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT 

tentulah harus beriman bahwa Muhammad saw adalah Nabi 

dan Rasulullah yang berakhir, penutup sekalian nabi dan 

rasul, tidak ada lagi nabi, apalagi rasul sesudah beliau.  

Nabi sangat mencintai umatnya. Beliau hidup dan 

bergaul serta dapat merasakan denyut nadi mereka. Beliau 

sangat menyanyangi umatnya. Beliau ikut menderita 

dengan penderitaan umat dan sangat menginginkan 

kebaikan untuk mereka. 

Sebagai seorang mukmin sudah seharusnya dan 

sepantasnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita 

kepada siapapun selain Allah SWT. 

b. Mengikuti dan menaati Rasul 

Mengikuti Rasulullah saw adalah salah satu bukti 

kecintaan seorang hamba terhadap Allah SWT. Dan 

mematuhi Rasulullah saw, bearti mengikuti jalan lurus 

tersebut dengan mematuhi segala rambu-rambunya.  

Yang dimaksud dengan rambu-rambu tersebut adalah 

segala aturan kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah saw 

yang terlambangkan dalam Al-qur’an dan Sunnah.  

Itulah dua warisan yang ditinggalkan Rasul untuk umat 

manusia, yang apabila selalu dipegang teguh, umat manusia 

tidak akan tersesat buat selamanya. 

c. Mengucap Shalawat dan salam 

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang 

beriman untuk mengucapkan shalawat dan salam bagi Nabi 

Muhammad saw.  

Perintah bershalawat kepada Nabi Muhammad saw 

dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 56: 
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ئَِكتَهُۥ يَُصلُّوَن َعلَى ٱلنَّبِيُِّۚ يََٰ أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َصلُّوْا 
َ َوَملََٰ  إِنَّ ٱَّللَّ

لِيًما  ِه َوَسلُِّموْا تَس   (٥٦اَلحزاب :  ) َعلَي 
 “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, 

bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 

penghormatan kepadanya.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 56) 

Dalam ayat di atas di awali oleh Allah SWT dengan 

pernyataan bahwa Allah dan para Malaikat-Nya 

bershalawat kepada beliau. Hal itu disamping 

menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kedudukan 

beliau di sisi Allah SWT, juga menunjukkan betapa 

pentingnya bershalawat dan salam itu kita lakukan. 

 

3. Akhlak kepada diri sendiri 

Seorang Muslim berkewajiban memperbaiki dirinya 

sebelum bertindak keluar, ia harus beradab, berakhlak terhadap 

dirinya sendiri, karena ia dikenakan tanggung jawab terhadap 

keselamatan dan kemaslahatan dirinya dan lingkungan 

masyarakatnya.
45

 

Kebutuhan manusia tidak hanya sebatas pada kebutuhan 

jasmaninya saja. Akan tetapi, kebutuhan manusia juga 

mencakup kebutuhan rohaninya. 

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman: 

ننَِي  … بُّ ٱ لُۡمۡحس ِ َ ُُيِ َّلله
 
نه ٱ

ِ
ُنٓوْاْۚ ا ۡلَُكِة َوَٱۡحس ِ لَّته

 
ََل ٱ

ِ
َوََل تُلُۡقوْا ِبأَيِۡديُُكۡ ا

    (١٩٥)البقرة : 

“… Dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri kedalam 

jurang kebinasaan.” (Q.S. Al-Baqarah [1]: 195) 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia harus dapat 

menjaga lahir dan batinnya dalam memenuhi kebutuhannya. 

Tidak sedikit orang yang berhail memenuhi kebutuhan 

lahiriahnya dan berhasil memperoleh ilmu yang banyak. Akan 

                                                 
45 Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga Dan 

Masyarakat, (Jakarta: Sari Media Da’wah, 1994) 66 
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tetapi, ilmunya tidak digunakan dalam kemaslahatan sesuai 

dengan aturan Allah SWT. 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa banyak 

manusia yang mampu memenuhi kebutuhan lahiriahnya 

dengan memperoleh ilmu yang banyak tetapi tidak mampu 

mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sebagaimana 

mestinya. 

Akhlak terhadap diri pribadi adalah pemenuhan kewajiban 

manusia terhadap dirinya sendiri baik yang menyangkut 

jasmani maupun ruhani. Di antara macam- amacam akhlak 

terhadap diri sendiri adalah:
46

 

a. Shidiq 

Shidiq (ash-siqu) artinya benar atau jujur, lawan dari 

dusta atau bohong. Jujur adalah mengatakan yang 

sebenarnya. Ini merupakan salah satu sifat terpuji dan 

menjadi sifat Rasulullah SAW. 

Seorang muslim dituntut selau berada dalam keadaan 

benar lahir batin, benar hati, benar perkataan dan benar 

perbuatan. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak 

boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan. 

Benar hati, apabila hati dihiasi oleh iman kepada Allah 

dan bersih dari segala penyakit hati. Benar perkataan, 

apabila semua yang diucapkan adalah kebenaran bukan 

kebatilan. Dan benar perbuatan, apabila semua yang 

dilakukan sesuai dengan syari’at Islam. 

Rasulullah memerintahkan setiap muslim untuk selau 

shidiq karena sikap shidiq membawa kepada kebaikan dan 

kebaikan akan mengantarkannya kesurga. Sebaliknya, 

beliau melarang umatnya berbohong, karena kebohongan 

akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan 

berakhir dineraka. 
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Seorang muslim harus bersikap benar kapan, dimana dan 

kepada siapapun. Kalau diperinci kurang lebih ada lima 

macam bentuk shidiq, yaitu: 

1. Benar perkataan (Shidq Al-Hadits) 

Dalam keadaan apapun seorang muslim akan selalu 

berkata yang benar, baik dalam menyampaikan 

informasi, menjawab pertanyaan, melarang dan 

memerintah ataupun yang lainnya. 

Orang yang sellau berkata benar akan dikasihi oleh 

Allah dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya, orang 

yang berdusta masyarakat tidak akan mempercayainya. 

2. Benar pergaulan (Shidq Al-Mu’amalah) 

Seorang Muslim akan selau bermu’amalah (bergaul) 

dengan benar, tidak menipu,, tidak khianat dan tidak 

memalukan, sekaipun kepada non muslim. Orang yang 

shidiq dalam mu’amalah jauh dari sifat sombong dan ria. 

Kalau melakukan sesuatu dia lakukan karena Allah, 

kalau meninggalkan sesuatu juga dia tinggalkan karena 

Allah. 

3. Benar Kemauan (Shidq Al-‘azam) 

Sebelum memutuskan untuk melaukan sesuatu, 

seorang muslim harus mempertimbangkan dan menilai 

terlebih dahulu apakah yang dilakukannya itu benar dan 

bermanfaat. 

Apabila yang dilakukannya bermanfaat, dia akan 

melakukannya tanpa ragu-ragu, tidak akan terpengaruh 

dengan suara kiri kanan yang mendukung atau 

mencelanya. 

4. Benar Janji (Shidq Al-Wa’ad) 

Apabila berjanji, seorang muslim akan selau 

menepatinya, sekalipun dengan musuh atau anak kecil. 

Mengingkari janji adalah salah satu sifat munafik. 

5. Benar kenyataan (Sidq Al-Hal) 

Seorang muslim akan menampilkan diri seperti 

keadaan yang sebenarnya. Dia tidak akan menipu 
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kenyataan, tidak memakai baju kepalsuan, tidak mencari 

nama dan tidak pula mengada-ada.
47

 

 

b. Amanah 

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. 

Sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin 

menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat 

amanah pada dirinya. 

Amanah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh umat 

islam yang merupakan salah satu bentuk akhlak karimah. 

Pengertian amanah menurut bahasa ialah ketulusan hati, 

kepercayaan atau kejujuran. Amanah merupakan kebalikan 

dari khianat. Pelaksana amanat dengan baik disebut al-amin 

yang berarti dapat dipercaya, jujur, setia, dan aman. 

Kewajiban memiliki sifat amanah ini ditegaskan Allah 

dalam Surah An-Nisa’ ayat 58: 

َ يَأ ۡ  َّلله
 
نه ٱ

ِ
لنهاِس َٱن ا

 
َذا َحََكُُۡت بنَۡيَ ٱ

ِ
ٓ َٱۡهِلَها َوا ََلى

ِ
ِت ا نَ َٰ ۡۡلََم َٰ

 
وْا ٱ ُمُرُُكۡ َٱن تَُؤدُّ

 َ َّلله
 
نه ٱ

ِ
ا يَِعُظُُك ِبِهۦٓۗٓ ا َ ِنِعمه َّلله

 
نه ٱ

ِ
لَۡعۡدِلْۚ ا

 
َُكُوْا ِبأ ا  ََتۡ ا بَِي ٗا ََع    نَاَن َِمِ

 (٥٨النساء :  )
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” (QS.An-Nisa [4]: 58) 

Amanah dalam pengertian sempit adalah memelihara 

titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam 

bentuk semula. Sedangkan, amanah dalam pengertian yang 

luas mencangkup banyak hal, yaitu: 

1. Memelihara titipan dan mengembalikannya seperti 

semula. 
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Apabila seorang muslim dititipi ole orang lain, 

misalnya barang berharga karena yang bersangkutan 

akan pergi jauh, maka titipan itu harus dipelihara dengan 

baik dan pada saatnya dikembalikan kepada yang punya, 

utuh seperti semula. 

2. Menjaga rahasia. 

Apabila seseorang dipercaya untuk menjaga rahasia. 

Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang pentig 

dan rahasia kepada kita, itulah amanah yang harus 

dijaga.  

Apakah rahasia pribadi, keluarga, organisasi atau 

lebih-lebih lagi rahasia Negara, dia wajib menjaganya 

supaya tidak bocor kepada orang lain yang tidak berhak 

mengetahuinya. 

3. Tidak menyalahgunakan jabatan. 

Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Segala 

bentuk penyalahgunaan jabatann untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, family atau kelompoknya termasuk 

perbuatan tercela yang melanggar amanah. 

4. Menunaikan kewajiban dengan baik. 

Allah memikulkan ke atas pundak manusia tugas-

tugas yang wajib dia laksanakan, baik dalam 

hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama 

manusia dan makhluk lainnya. 

5. Memelihara semua nikmat yang diberikan Allah. 

Semua nikmat yang diberikan Allah kepada manusia 

adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan 

dengan baik. Umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan 

lain-lain sebagainya termasuk anak-anak adalah amanah 

yang wajib dipelihara dan dipertanggungjawabkan.
48

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Amanah 

ialah dapat dipercaya. Amanah dalam pengertian sempit 

adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada 

pemiliknya dalam bentuk semula.  
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Sedangkan, amanah dalam pengertian yang luas yaitu 

mencangkup memelihara titipan dan mengembalikannya 

seperti semula, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan 

jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, memelihara 

semua nikmat yang Allah berikan, Amanah merupakan 

sikap yang harus dimiliki oleh umat islam yang merupakan 

salah satu bentuk akhlak karimah. Amanah merupakan 

kebalikan dari khianat. 

 

c. Istiqomah 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia istiqamah 

adalah berpendirian dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan amal shaleh.
49

 Sedangkan, dalam terminologi 

akhlak istiqomah adalah sikap teguh dalam 

mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun 

menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan.
50

 

Adapun dalam “Ensiklopedi Islam” yang disusun oleh 

tim redaksi Ensiklopedi Islam, istiqomah adalah keadaan 

atau upaya seseorang yang teguh mengikuti jalan lurus 

(agama Islam) yang telah ditunjuk Allah SWT.
51

 

Seseorang yang istiqomah adalah laksana batu karang 

ditengah lautan yang tidak bergeser sedikitpun walaupun 

dipukul oleh gelombang yang bergulung-gulung. 

Perintah supaya beristiqomah dinyatakan dalam Al-

Qur’an Surah Asy-Syura ayat 15, yaitu: 

 ُۖ هِبۡع َٱۡهَوآَءُهۡ ٓ ُٱِمۡرَتُۖ َوََل تَت تَِقۡم مََكَ س ۡ
 
ۡدُعُۖ َوٱ

 
َِِٰلَ فَأ  (١٥الشعراء :  ) …فَِلَ

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan 

istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu…” (Q.S. Asy-syura 

[42]: 15) 
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Iman yang sempurna ialah iman yang mencakup tiga 

dimensi, yaitu: hati, lisan dan amal perbuatan. Seseoarang 

yang beriman haruslah istiqomah dalam ketiga dimensi 

tersebut.  

Dia akan selalu menjaga kesucian hatinya, kebenaran 

perkataannya dan kesesuaian perbuatannya dengan ajaran 

Islam. Ibarat berjalan, seorang yang istiqomah akan selalu 

mengikuti jalan yang lurus, jalan yang paling cepat 

mengantarkannya ketujuan.
52

 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa , 

istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan 

keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai 

macam tantangan dan godaan. Istiqamah dapat pula 

diartikan dengan sikap teguh pendirian dalam ketauhidan 

serta konsisten dalam beramal shaleh dan lurus dalam 

berpegang pada perinsip keimanan atau ajaran Islam, 

prilaku istiqamah tercermin dalam bentuk sejalannya 

perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang 

dilaksanakan. 

 Istiqomah merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. 

Sifat ini selayaknya dimilki oleh setiap muslim agar tidak 

mudah digoyahkan tantangan maupun halangan dalam 

memegang tali Islam dan menjalankan ajaran Islam. 

 

d. Iffah 

Secara etimologis, Iffah adalah bentuk masdar dari 

affah-ya’iffu-‘iffah yang berarti menjatuhkan diri dari hal-

hal yang baik. Dan juga berarti kesucian tubuh. Secara 

termologis, iffah ialah memelihara kehormatan diri dari 

segala hal yang akan merendahkan, merusak dan 

menjatuhkannya. 

Nilai dan wibawa seseorang tidaklah ditentukan oleh 

kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula ditentukan oleh 

bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya.  
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Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan diri tersebut, 

setiap orang haruslah menjauhkan diri dari segala perbuatan 

dan perkataan yang dilarang oleh Allah. Dia harus mampu 

mengendalikan hawa nafsunya, tidak saja dari hal-hal 

haram, bahkan kadang-kadang harus menjaga dirinya dari 

hal-hal yang halal karena bertentangan dengan kehormatan 

dirinya. 

Ada beberapa bentuk iffah, diantaranya ialah: 

1. Untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan 

masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah 

diperintahkan untuk menjaga pengelihatan, pergaulan 

dan pakaiannya. 

2. Untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan 

masalah harta, Islam mengajarkan terutama bagi orang 

miskin untuk tidak menadahkan tangan meminta-minta. 

3. Untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya 

dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya, 

seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam 

bentuk ketidak jujuran. Jangan berkata bohong, 

mengingkari janji, khianat dan lain sebagainya.
53

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa iffah ialah 

menjatuhkan diri dari hal-hal yang baik, menjauhkan diri 

dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang oleh 

Allah. Dia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, 

tidak saja dari hal-hal haram, bahkan kadang-kadang harus 

menjaga dirinya dari hal-hal yang halal karena bertentangan 

dengan kehormatan dirinya. 

 

e. Mujahadah 

Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, 

berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu senantiasa 

mencintai ajakan untuk terlena, menganggur, tenggelam 
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dalam nafsu yang menghembuskan syahwat, kendatipun 

padanya terdapat kesengsaraan dan penderitaan.
54

 

Istilah mujahadah berasal dari kata jihada-yuzahidu-

mujahadah-jihad yang berarti mencurahkan segala 

kemampuan (badzlu al-wus’i). Dalam konteks akhlak, 

mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk 

melepaskan diri dari segala hal yang menghambat 

pendekatan diri terhadap Allah, baik hambatan yang 

bersifat internal maupun yang eksternal. 

Hambatan yang bersifat internal datang dari jiwa yang 

mendorong untuk berbuat keburukan (nafsu, ammarah bi 

as-sui’), hawa nafsu yang tidak terkendali dan kecintaan 

kepada dunia. Sedangkan, hambatan eksternal datang dari 

syaithan , orang-orang kafir, munafik dan para pelaku 

kemaksiatan dan kemungkaran. 

Untuk mengatasi semua hambatan tersebut diperlukan 

kemauan keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh. 

Perjuangan sungguh-sungguh itulah yang disebut 

mujahadah. Apabila seseorang bermujahadah untuk 

mencari keridhaan Allah, maka Allah berjanji akan 

menunjukkan jalan kepadanya untuk mencapai tujuan 

tersebut.
55

 

Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surah Al-

‘Ankabut ayat 69: 

نه 
ِ
ُبلَنَاْۚ َوا ُۡم س ُ هَُدوْا ِفينَا لَََنِۡديََنه يَن َج َٰ ِ َّله

 
َ لََمَع ٱ لُۡمحۡ  َوٱ َّلله

 
ِننيَ ٱ  س ِ

 ( ٦٩العنكبوت :  )

“Dan orang-orang yang bermujahadah untuk (mencari 

keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya 

Allah benar-benar beserta oarang-orang yang berbuat 

baik.” (Q.S. Al-‘Ankabut [29]: 69) 
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Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa mujahadah 

adalah mencurahkan segala kemampuan untuk 

melepaskan diri dari segala hal yang menghambat 

pendekatan diri terhadap Allah. Dan dari ayat di atas 

dapat dipahami bahwa orang yang bermujahadah ialah 

orang yang mencari keridhaan Allah dan orang yang 

mencari keridhaan Allah maka akan di tunjukkan jalan 

menuju keridhaan tersebut. 

 

f. Syaja’ah 

Syaja’ah artinya berani tapi bukan berani daam arti siap 

menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia 

berada dipihak yang benar atau salah dan bukan pula 

berani memperturutkan hawa nafsu. Tapi berani yang 

berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh 

pertimbangan. 

Keberanian tidaklah ditentukan, oleh kekuatan fisik, 

tetapi ditentukan oleh kekuatan hati dan kebersihan jiwa. 

Betapa banyak orang yang fisiknya besar dan kuat tapi 

hatiya lemah, pengecut. Sebaliknya betapa banyak yang 

fisiknya lemah tapi hatinya seperti hati singa. 

Kemampuan pengendalian diri waktu marah, sekalipun 

dia mampu melampiaskannya adalah contoh keberanian 

yang lahir dari hati yang kuat dan jiwa yang bersih. 

Keberanian tidak hanya ditunjukkan dalam peperangan, 

tapi juga dalam beberapa aspek kehidupan. Berikut ini 

beberapa bentuk keberanian yang disebutkan oleh Al-

Qur’an dan Sunnah:  

1. Keberanian menghadapi musuh dalam peperangan 

(jihad fi sabilillah) 

Seorang muslim harus berani terjun ke medan 

perang menegakkan dan membela kebenaran. Dia harus 

terus maju sampai menang atau mati syahid. Tidak 

boleh mundur atau lari meninggalkan medan kecuali 

mundur untuk bergabung dengan pasukan (Islam) lain, 

atau sebagai bagian dari siasat peperangan. 
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2. Keberanian menyatakan kebenaran (kalimah al-haq) 

sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. 

Kebenaran memang harus disampaikan sekalipun 

mengandung resiko. Resikonya akan lebih besar lagi 

kalau yang dihadapi adalah penguasa yang otoriter yang 

menganggap semua kritik adalah pembangkangan. 

Menghadapi penguasa seperti itu diperlukan 

keberanian. 

3. Keberanian untuk mengendalikan diri tatkala marah 

sekalipun dia mampu melampiaskannya. 

Sumber keberanian : Menurut Raid ‘Abdul Hadi dalam 

bukunya Mamarat al-Haq, paling kurang ada tujuh 

faktor yang menyebabkan seseorang memiliki 

keberanian : 

1. Rasa Takut Kepada Allah SWT 

Takut kepada Allah SWT membuat seseorang 

tidak takut kepada siapapun selama dia yakin bahwa 

yang dilakukannya adalah dalam rangka 

menjalankan perintah-Nya. 

2. Lebih Mencintai Akkhirat daripada Dunia 

Bagi seorang Muslim dunia bukanlah tujuan 

akhir. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Pleh 

sebab itu dia tidak akan ragu meninggalkan dunia 

asalkan mendapat kebahagian di Akhirat. 

Sebaliknya, bila seseorang lebih mencintai dunia 

daripada akhirat, maka dia akan takut menghadapi 

segala sesuatu yang dapat menyebabkan dia 

kehilangan dunia. 

3. Tidak Takut Mati 

Kematian adalah sebuah kepastian. Cepat atau 

lambat setiap orang pasti mati. Kalau ajal sudah 

datang tidak ada yang dapat mencegahnya. 

Kemanapun dia lari kematian pasti akan 

menjemputnya. 

4. Tidak Ragu-Ragu 
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Diantara yang menyebabkan munculnya rasa 

takut adalah perasaan ragu-ragu. Apabila seseorang 

ragu-ragu dengan kebenaran yang dia perjuangkan, 

tentu dia akan takut menghadapi resiko. Tapi bila dia 

yakin dengan kebenaran yang dia perjuangkan 

muncullah keberanian. 

5. Tidak Menomorsatukan Kekuatan Materi 

Seorang Muslim memang meyakini bahwa 

kekuatan materi diperlukan dalam perjuangan, tapi 

materi bukanlah segala-galanya. 

6. Tawakal dan Yakin Akan Pertolongan Allah 

Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran 

tidak pernah merasa takut, karena setelah 

mengerahkan segala tenaga, tinggal dia bertawakal 

dan mengharapkan pertolongan dari Allah SWT. 

7. Hasil Pendidikan 

Sikap berani lahir dari pendidikan, baik di rumah 

tangga, sekolah, masjid maupun dari lingkungan. 

Anak-anak yang diasuh dan dididik oleh orang tua 

pemberani juga akan tumbuh dan berkembang 

menjadi pemberani. Demikian seterusnya.
56

 

Dari penjelasan tentang syaja’ah diatas, dapat 

dipahami bahwa syaja’ah ialah berani. Berani dalam 

arti disini ialah Keberanian menghadapi musuh dalam 

peperangan (jihad fi sabilillah), Keberanian menyatakan 

kebenaran (kalimah al-haq) sekalipun di hadapan 

penguasa yang zalim dan Keberanian untuk 

mengendalikan diri tatkala marah sekalipun dia mampu 

melampiaskannya. 

g. Sabar  

Sabar adalah tahan menderita dan menerima cobaan 

dengan ridha hati serta menyerahkan diri kepada Allah 

setelah berusaha. Selain itu sabar yang dimaksud bukan 

hanya bersabar dalam ujian dan musibah saja tetapi juga 

                                                 
56 Ibid., 116-121 
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dalam hal ketaatan kepada Allah yakni menjalani perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya.
57

 

Secara etimologis, sabar (ash-shabr) berarti menahan 

dan mengekang. Secara terminologis sabar berarti 

menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena 

mengharap ridha Allah.
58

 

Menurut penuturan Abu Thalib Al-Makky, sabar adalah 

menahan diri dari dorongan hawa nafsu demi menggapai 

keridoaan tuhanya dan menggantinya dengan sungguh-

sungguh menjalani cobaan-cobaan Allah SWT. 

Terhadapnya. Sabar dapat di definisikan pula dengan tahan 

menderita dan menerima cobaan dengan hati rida serta 

menyerahkan diri kepada Allah SWT.  

Setelah berusaha.selain itu, sabar bukan hanya bersabar 

terhadap ujian dan musibah, tetapi dalam hal ketaatan 

kepada Allah SWT yaitu menjalankan perintah-Nya dan 

menjahui larangan-Nya.
59

 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bawa sabar ialah 

menahan diri. Menahan diri dari hal yang tidak disukai. 

Sabar yang dimaksud bukan hanya dalam ujian dan 

musibah saja tetapi juga dalam hal ketaatan kepada Allah. 

Adapun macam-macam sabar, yaitu: 

1. Sabar menerima cobaan hidup, 

Cobaan hidup, baik berupa fisik maupun nonfisik 

akan menimpa semua orang. Baik berupa lapar, haus, 

sakit, rasa takut, kehilangan orang-orang yang dicintai, 

kerugian harta benda dan lain-lain. 

Cobaan seperti itu bersifat alami, manusiawi. Oleh 

sebab itu, tidak ada seorangpun yang dapat menghindar, 

yang diperlukan adalah menerimanya dengan penuh 

kesabaran, seraya memulangkan segala sesuatu kepada 

Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 

155-157, yaitu: 
                                                 

57 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak…, 218 
58 Yunahar Ilyas, Kuliah akhlaq…, 134 

59 Rosihon, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 89 
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 ُجوعي ۡ  َوٱل في ۡ  َخوۡ  ٱل مِّنَ  ٖۡ ءۡ  ُلَونَُّكم بيَشيۡ  َولََنب
لي ۡ  أَمۡ  ٱل مِّنَ  ٖۡ صۡ  َونَق ِبييينَ  َوَبشِّري  ِۗۡ َوٱلثََّمرََٰتي  أَنُفسي ۡ  َوٱل وََٰ  ٱلصََّٰ

َبت ۡ  ٱلَّذييَن إيَذا (١٥٥) يَبةۡ  َأصََٰ  ۡ  َوإينَّا ليلَّهي  إينَّا ا  ۡ  قَاُلو ۡٞ ُهم مُّصي
ُعونَ  هي ۡ  إيَل   مِّن ۡٞ َصَلوََٰت ۡ  هيمۡ  َعَلي ئيكَ ۡ  أُو لََٰ  (١٥٦) رََٰجي

  َتُدونَ ۡ  ُمهۡ  ٱل ُهمُ  ئيكَ ۡ  َوأُو لََٰ  ِۖۡ ۡٞ َمةۡ  َورَح ۡ  رَِّّبِّيم
 ( ١٥٧البقرة :  )

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, 

dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 

harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang apabila ditimpa 

musibah mereka mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi 

raji’un. Mereka itulah yang mendapat kekuatan yang 

sempurna dan rahmat Tuhan mereka dan mereka 

itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. 

Al-Baqarah [1]: 155-157) 

Dari penjelasan dan ayat diatas, dapat dipahami 

bahwa Allah memberikan cobaan hidup berupa fisik 

maupun non fisik. Cobaan tersebut akan menimpa 

siapapun itu. Contoh cobaan yang Allah berikan antara 

lain lapar, haus, sakit, rasa takut, kehilangan orang-

orang yang dicintai, kerugian harta benda dan lain-lain.  

Dan dalam ayat diatas dapat dipahami bahwasannya 

berita gembira akan datang kepada orang yang ditimpa 

musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi 

raji’un. Orang yang seperti itulah yang mendapat 

kekuatan dan rahmat Allah SWT. 

2. Sabar dari keinginan hawa nafsu 

Hawa nafsu ialah menginginkan segala macam 

kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. 

Untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan 

kesabaran. Jangan sampai semua kesenangan hidup 
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didunia itu membuat seseorang lupa diri apaagi lupa 

Tuhan. 

Al-Qur’an mengingatkan juga jangan sampai harta 

benda dan anak-anak (diantara yang diinginkan oleh 

hawa nafsu manusia) menyebabkan sesorang lalai dari 

mengingat Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-

Mutafiqun ayat 9, yaitu: 

ِْۚ َوَمن  َّلله
 
ُدُُكۡ َعن ِذۡكِر ٱ لُُُكۡ َوََلٓ َٱۡولَ َٰ يَن َءاَمنُوْا ََل تُلۡهُُِكۡ َٱۡمَوَٰ ِ َّله

 
َا ٱ ٓأَُّيُّ يَ َٰ

ِِلَ فَأُ  ونَ يَۡفَعۡل َذَٰ ِِسُ لَۡخ َٰ
 
ِٓئَك ُهُ ٱ  (٩املنفقون :  ) ْولَ َٰ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-

hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari 

mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat 

demikian, maka mereka itulah orang-orang yang 

rugi.” (Q.S. Al-Mutaniqun [63]: 9) 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sabar 

bukan hanya perihal diberikan cobaan tapi sabar bisa 

juga dilakukan yaitu melawan hawa nafsu. Dan untuk 

melawan hawa nafsu tersebut diperlukan kesabaran. 

3. Sabar dalam ta’at kepada Allah 

Dalam mena’ati perintah Alah, terutama dalam 

beribadah kepada-Nya diperlukan kesabaran. Allah 

berfirman dalam Surah Maryam ayat 56, yaitu: 

ا   يٗقا نَّبِيّٗ ِريَسُۚ إِنَّهُۥ َكاَن ِصدِّ ِب إِد  ِكتََٰ ُكر  فِي ٱل   َوٱذ 

 (٥٦مريم :  )
 “Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di 

antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh 

hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu 

mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia 

(yang patut disembah?)” (Q.S. Maryam [19]: 56) 

Dari penjelsan diatas, dapat dipahami penggunaan 

kata Ishthabir dalam ayat diatas (bentuk mabalaghah 

dari Ishbir) menunjukkan bahwa dalam beribadah 

diperlukan kesabaran yang berlipat ganda mengingat 
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banyaknya rintangan baik dari dalam meupun luar 

diri. 

4. Sabar dalam berdakwah 

Jalan dakwah adalah jalan panjang berliku-liku 

yang penuh dengan segala onak dan duri. Seseorang 

yang melalui jalan ini harus memiliki kesabaran. 

5. Sabar dalam perang 

Dalam peperangan sangat diperlukan kesabara, 

apalagi menghadapi musuh yang lebih banyak atau 

lebih kuat. Dalam keadaan terdesak sekalipun, seorang 

prajurit islam tidak boleh lari meninggalkan medan 

perang. Kecuali, sebagai bagian dari siasat perang. 

6. Sabar dalam pergaulan 

Dalam pergaulan sesama manusia baik suami istri, 

orang tua anak, tetangga dengan tetangga, guru dan 

murid atau dalam lembaga masyarakat lebih luas, akan 

ditemui hal-hal yang tidak menyenangkan atau 

menyinggung perasaan. 

Oleh karena itu, dam pergaulan sehari-hari 

diperlukan kesabaran sehingga tidak cepat marah atau 

memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang 

tidak disukai.
60

 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bawa sabar ialah 

menahan diri. Menahan diri dari hal yang tidak disukai. 

Hal yang tidak disukai tidak selamanya terdiri dari hal-hal 

yang tidak disenangi seperti musibah, kematian, sakit, 

kelaparan dan sebagainya. Tapi, bisa juga berupa hal-hal 

yang disenangi misalnya segala kenikmatan duniawi yang 

disukai oleh hawa nafsu. Sabar dalam hal ini berarti 

menahan dan mengekang diri dari memperturutkan hawa 

nafsu. 
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h. Tawadhu’ 

Tawadhu’ artinya rendah hati, lawan dari sombong atau 

takabur. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya 

lebih dari orang lain, sementara orang yang sombong 

menghargai dirinya secara berlebihan.  

Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Sekalipun 

dalam praktiknya orang yang rendah hati cenderung 

merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tapi sikap 

tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. 

Sikap tawadhu’ (rendah hati) ini diperinthakan agar 

dimiliki setiap muslim, sebagaiman firman Allah dalam 

surah Al-Furqan ayat 63 berikut ini: 

َذا َخاَطََبُُم 
ِ
ۡۡلَۡرِض َهۡوٗن ا َوا

 
يَن يَۡمُشوَن عَََل ٱ ِ َّله

 
ِن ٱ ۡحَ َٰ لره

 
َوِعَباُد ٱ

ا   ) م ا هِلُوَن قَالُوْا َسلَ َٰ لَۡج َٰ
 
 ( ٦٣:  الفرقان ٱ

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu 

(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan 

rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa 

mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan.” (Q.S. Al-Furqan [25]: 63)  

Sikap tawadhu’ terhadap sesama manusia adalah sifat 

mulia yang lahir dari kesadaran akan Kemahakuasaan 

Allah SWT atas segala hamba-Nya. Manusia adalah 

makhluk lemah yang tidak berarti apa-apa dihadapa Allah 

SWT. Manusia membutuhkan karunia, ampunan dan 

rahmat dari Allah SWT. Tanpa rahmat, karunia dan 

nikmat dari Allah SWT, manusia tidak akan bisa bertahan 

hidup, bahkan tidak akan pernah ada di permukaan bumi 

ini.  

Orang yang tawadhu’ menyadari bahwa apa saja yang 

dia miliki, baik berupa yang cantik atau tampan, ilmu 

pengetahuan, harta kekayaan maupun pangkat dan 

kedudukan dan lain-lain sebagainya, semuanya itu adalah 

karunia dari Allah SWT. Allah SWT berfirman: 
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ِه  رُّ فَإِلَي  ُكُم ٱلضُّ ِِۖ ثُمَّ إَِذا َمسَّ َمٖة فَِمَن ٱَّللَّ ن نِّع  َوَما بُِكم مِّ

ُروَن تَج   َۡ  ( ٥٣النحل :  )  ۡ 
“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari 

Allah lah (datangnya) dan bila kamu ditimpa 

kemudharatan, maka hanya kepada-Nya lah kamu 

meminta pertolongan.” (QS. An-Nahl 16: 53) 

Dengan kesadaran seperti itu sama sekali tidak pantas 

bagi dia untuk menyombongkan diri sesama manusia, 

apalagi menyombongkan diri terhadap Allah SWT.
 61

 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, dapat dipahami 

bahwa ciri-ciri orang yang bertaqwa ialah memiliki sikap 

rendah hati serta setiap ucapannya yang keluar dari 

lisannya mengandung kebaikan.  

Dan dapat dipahami juga bahwasannya orang yang 

bertaqwa tidak membalas keburukan dengan keburukan 

pula. 

Bentuk-bentuk tawadhu’: 

Sikap tawadhu’ dalam pergaulan bermasyarakat dapat 

terlihat antara lain dalam bentuk-bentuk berikut ini: 

1. Tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang level 

dan statusnya sama, kecuali apabila sikap tersebut 

menimbulkan kerugian bagi agama atau umat Islam 

2. Berdiri dari tempat duduknya dalam satu majlis untuk 

menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan 

lebih berilmu daripada dirinnya dan mengantarnya ke 

pintu ke luar jika yang bersangkutan meinggalkan 

majlis 

3. Bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak 

memandang dirinya lebih dari mereka 

4. Mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah 

status sosialnya 

5. Mau duduk-duduk bersama dengan fair miskin, orang-

orang cacat tubuh dan kaum dhu’afa lainnya, serta 

bersedia mengabulkan undangan mereka 
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6. Tidak makan dan minum denga berlebihan dan tidak 

memakai pakaian yang menunjukkan kemegahan dan 

kesombongan. 

 

i. Malu 

Malu (al-baya’) adalah sifat atau perasaan yang 

menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah 

atau tidak baik.  

Orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan 

sesuatu yang  tidak patut, rendah atau tidak baik, dia akan 

terlihat gugup atau mukanya merah. Sebaliknya, orang 

yang tidak punya rasa malu, akan melakukannya dengan 

tenang tanpa ada rasa gugup sedikitpun. 

Sifat malu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Malu kepada Allah, 

Seseorang akan malu kepada Allah apabila dia tidak 

mengerjakan perintah-Nya, tidak menjauhi larangan-

Nya, serta tidak mengikuti perintah-Nya. 

2. Malu kepada diri sendiri, 

Orang yang malu terhadap Allah, dengan sendirinya 

dia akan malu terhadap dirinya sendiri. Ia malu 

mengerjakan perbuatan salah sekalipun tidak ada orang 

lain yang melihat atau mendengarkan. Penolakan 

datang dari dalam dirinya sendiri. Ia akan 

mengendalikan hawa nafsunya dari keinginan-

keinginan tidak baik. 

3. Malu kepada orang lain. 

Setelah malu terhadap dirinya sendiri, dia akan malu 

melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. 

Ketiga rasa malu diatas harus ditumbuhkan dan 

dipelihara terus menerus oleh seorang muslim. Lebih-

lebih lagi malu terhadap Allah karena malu terhadap 

Allah inilah menjadi sumber dari dua jenis malu 

lainnya.  
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Dan malu kepada Allah ialah malu yang bersumber 

dari iman, dari keyakinan bahwa Allah selau melihat, 

mendengar dan mengawasi apa saja yang dia lakukan.
62

 

Sifat malu adalah akhlak terpuji yang menjadi 

keistimewaan ajaran Islam. Islam juga memandang sifat 

malu perlu dimiliki oleh seluruh umatnya. Dengan sifat 

malu, seseorang akan malu kepada diri sendiri dan kepada 

orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.
63

 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami malu adalah 

sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan 

melakukan sesuatu yang tidak baik. Orang yang memiliki 

sifat malu apabila melakukan sesuatu yang tidak patut atau 

tidak baik akan terlihat gugup. Dengan sifat malu, 

seseorang akan malu kepada diri sendiri dan kepada orang 

lain untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. 

 

j. Pemaaf 

Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap 

kesalahan orang lain tanpa ada sedikitpun rasa benci dan 

keinginan untuk membalas. Dalam bahasa arab sifat 

pemaaf tersebut disebut dengan al-‘afwu yang secara 

etimologis berarti kelebihan atau yang berlebih. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 

219, yaitu: 

َوِۗ َويَس   … َعف  لُونََك َماَذا يُنفِقُوَنِۖ قُِل ٱل  َۡ  ( ٢١٩البقرة :  )   …ۡ 

“... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

nafkahkan. Katakanlah, “yang berlebih dari 

keperluan”...”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219) 

Yang berlebih seharusnya diberikan agar keluar. Dari 

pengertian mengeluarkan yang berlebih itu, kata al-af’wu 

kemudian berkembang maknanya menjadi penghapus. 

Dalam konteks bahasa ini memaafkan berarti menghapus 

luka atau bekas-bekas luka yang ada didalam hati.  

                                                 
62 Ibid., 128-129 
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Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan 

kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan 

maaf dari yang bersalah.
64

 

 

4. Akhlak kepada keluarga 

Salah satu akhlak kepada keluarga ialah Birrul walidain yaitu 

akhlak kepada orang tua. Birrul walidain sangat erat kaitannya 

dengan akhlak atau lingkungan keluarga. Akhlak di lingkungan 

keluarga menciptakan dan mengembangkan rasa kasih sayang 

antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk 

komunikasi, baik komunikasi dalam bentuk perhatian melalui 

kata-kata, isyarat-isyarat maupun perilaku.
65

 

Istilah birrul walidain berasal langsung dari nabi 

Muhammad Saw. dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa 

‘Abdullah ibn Mas’ud (seorang sahabat nabi yang terkenal) 

bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang paling 

disukai Allah, beliau menyebutkan: pertama, shalat tepat pada 

waktunya. Kedua, birrul walidain dan ketiga, jihad fi 

sabilillah. 

Birrul Walidain terdiri dari kata birru dan al-walidain. 

Birru atau al-birru artinya kebiajikan. Al-walidain artinya dua 

orang tua atau ibu bapak. Jadi, birrul walidain ialah berbuat 

kebajikan kepada kedua orang tua.
66

 

Seorang muslim berkeyakinan terhadap hak dan kewajiban 

menghormati, mentaati dan berbuat baik terhadap kedua orang 

tua. Bukan hanya karena keduanya merupakan faktor penyebab 

keberadaannya atau keduanya lebih dahulu berbuat kebajikan 

kepadanya sehingga dia wajib membalas budi yang setara 

dengan mereka. Allah telah mewajibkan untuk mentaati dan 

berbuat kebajikan kepada keduanya.
67
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Semakna dengan birrul walidain, Al-Qur’an menggunakan 

istilah ihsan (wa bi al-walidaini ihsana) seperti pada surah Al-

Isra ayat 23, yaitu: 

َٰنًاْۚ  ۡحس َ
ِ
يِۡن ا ِِلَ لَۡوَٰ

 
ُه َوِبأ َّيه

ِ
ٓ ا َله

ِ
َُّك َٱَله تَۡعُبُدٓوْا ا الارساء :  )… َوقَََضى َرب

٢٣) 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya…” (Q.S. Al-Isra’ 

[17]: 23) 

Bentuk-bentu Birrul Walidain. 

Banyak cara bagi seorang anak untuk dapat mewujudkan 

birrul walidain tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1. Mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai 

aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, 

jodoh maupun masalah lainnya. 

2. Menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan 

penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa 

keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. 

3. Membantu ibu bapak secara fisik dan materiil. 

4. Mendo’akan ibu bapak semoga diberi oleh Allah 

kemampuan, rahmat dan lain-lain sebagainya. 

5. Setelah orang tua meninggal, birrul walidain bisa terus 

dilakukan, yaitu dengan cara: 

a) Menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, 

b) Melunasi hutang-hutangnya, 

c) Melaksanakan wasiatnya, 

d) Meneruskan silaturrahim yang dibunanya diwaktu 

hidup, 

e) Memuliakan sahabat-sahabatnya, dan 

f) Mendo’akannya. 

Demikianlah beberapa bentuk birrul walidain yang bisa kita 

lakukan terhadap kedua orang tua baik yang masih hidup 

ataupun yang sudah meninggal dunia.
68
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Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa salah satu 

akhlak kepada keluarga ialah birrul walidain yaitu akhlak 

kepada orang tua. Seorang muslim berkeyakinan terhadap hak 

dan kewajiban menghormati, mentaati dan berbuat baik 

terhadap kedua orang tua. Allah telah mewajibkan untuk 

mentaati dan berbuat kebajikan kepada keduanya. 

 

5. Akhlak kepada sesama manusia 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri dengan kata lain ialah manusia 

membutuhkan bantuan orang lain daam kehidupannya. Oleh 

karena itu, manusia harus mempunyai akhlak kepada manusia 

lainnya yaitu dengan cara menajga sikapnya terhadap manusia 

lainnya. 

Islam juga selalu mengajarkan dan mewajibkan kita untuk 

berakhlak baik dan selalu berbuat baik terhadap orang lain. 

Kita sesama manusia harus mampu menjaga hubungan dengan 

orang lain. 

Dalam bergaul kepada orang lain, Islam mengajarkan kita 

untuk selau rendah hati kepada orang lain agar tidak terjadi 

perselisihan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Hijr ayat 88 : 

ۡخِفۡض َجنَاَحَك ِللُۡمۡؤِمِننَي   )احلخر : … 
 
ۡم َوٱ َزۡن عَلَۡۡيِ  (٨٨َوََل ََتۡ

“… Dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang 

beriman.” (Q.S. Al-Hijr [15]: 88) 

Dalam Q.S. Al-Kafirun ayat 6, Allah berfirman : 

 (٦ لَُُكۡ ِديُنُُكۡ َوِِلَ ِديِن   )الكفرون :

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku” (Q.S. Al-Kafirun 

[109]: 6) 

Dari kedua ayat diatas dapat dipahami bahwasan nya 

dalam bergaul terhadap sesame manusia, kita tidak hanya 

diajarkan untuk rendah hati tetapi juga diajarkan bagaimana 

meghargai hak orang lain tanpa harus memaksakan kehendak 

kita. 

Adapun beberapa macam akhlak kepada masyarakat atau 

kepada sesama manusia, yaitu sebagai berikut: 
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a. Bertamu dan menerima tamu 

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak akan 

pernah terlepas dari kegiatan bertamu dan menerima tamu. 

Supaya kegiatan kunjung mengunjungi tersebut tetap 

berdampak positif bagi kedua belah pihak, maka Islam 

memberikan tuntunan bagaimana sebaiknya kegiatan 

bertamu dan menerima tamu dilakukan. 

1. Bertamu 

Sebelum memasuki rumah seseorang, hendaklah 

yang bertamu terlebih dahulu meminta izin dan 

mengucap salam kepada penghuni rumah. 

Menurut Rasulullah, meminta izin maksimal boleh 

dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila tidak ada jawaban 

sebaiknya yang bertamu kembali pulang.  

Jangan sekali-kali masuk rumah orang lain tanpa 

izin, karena disamping tidak menyenangkan bahkan 

mengganggu tuan rumah, juga dapat berdampak 

negative kepada tamu itu sendiri. 

Disamping meminta izin dan mengucapkan salam, 

hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap tamu adalah 

sebagai berikut: 

a) Jangan bertamu sembarang waktu. Bertamulah 

pada saat yang tepat, saat tuan rumah diperkirakan 

tidak terganggu. 

b) Kalau diterima bertamu, jangan terlau lama 

sehingga merepotkan tuan rumah. 

c) Jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan 

tuan rumah terganggu. 

d) Kalau disuguhi minuman atau makanan hormatilah 

jamuann itu. Bahkan Rasulullah menganjurkan 

kepada orang yang berpuasa sunah sebaiknya 

membukai puasanya untuk menghormati jamuan. 
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e) Hendaklah pamit waktu mau pulang. 

Meninggalkan rumah tanpa pamit disamping tidak 

terpuji, juga mengundang fitnah.
69

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa 

bertamu kerumah orang lain hendaklah meminta izin 

terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Hal ini 

disebabkan karena ditakutkan kedatangan kita tanpa 

meminta izin akan mengganggu tuan rumah yang 

akan kita datangi. 

2. Menerima tamu 

Menerima dan memuliakan tamu tanpa membeda-

bedakan status sosial mereka adalah salah satu sifat 

terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan 

Rasulullah mengaitkan sifat memuliakan tamu dengan 

keimanan terhadap Allah dan hari akhir. 

Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan 

cara: menyambut kedatangannya dengan muka manis 

dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkannya 

duduk ditempat yang baik (jika perlu disediakan 

ruangan khusus untuk menerima tamu yang selau 

dijaga kerapian dan keasriannya). 

Kalau tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin 

menginap, tuan rumah wajib menerima dan 

menjamunya maksimal tiga hari tiga malam.
70

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa ada 

beberapa ha yang harus diperhatikan saat menerima 

tamu yaitu antara lain menerima dan memuliakan tamu 

tanpa membeda-bedakan status sosial mereka, 

Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan cara: 

menyambut kedatangannya dengan muka manis dan 

tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkannya 

duduk ditempat yang baik dan  jika tamu datang dan 

ingin menginap maka tuan rumah wajib menerima dan 

menjamunya. 
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b. Akhlak kepada guru, kyai atau ustadz 

Ada beberapa akhlak yang karimah yang harus 

dimiliki seorang santri kaitannya dengan hubungan 

dengan guru atau ustadz, antara lain : 

1. Santri hendaknya mengikuti pemikiran dan jejak 

ustadznya serta tidak menerjang nasehat-nasehatnya, 

serta senantiasa meminta ridhonya dalam setiap 

kegiatannya, menjunjung tinggi dan berkhidmat 

kepadanya. 

2. Memandang ustadznya dengan penuh ketulusan dan 

ketakziman  

3. Memperhatikan hak guru dan tidak melupakan 

keutamaan dan kebaikannya serta mendoakan untuk 

kebaikan ustadznya. 

4. Tidak berkunjung kepada ustadz selain di tempat dan 

waktu yang patut, kecuali ada izin darinya. 

5. Duduk dan bersikap dengan sopan ketika berhadapan 

dengan ustadz, khususnya di saat kegiatan belajar 

mengajar. 

6. Berbicara dengan suara dan bahasa yang baik 

7. Mendengarkan semua pelajaran dan penjelasan ustadz 

dengan penuh kesungguhan 

8. Tidak mendahului memberikan penjelasan masalah 

dan tidak pula menyela pembicaraan ustadz, kecuali 

atas izinnya 

9. Membantu dan berbuat sebaik mungkin untuk 

keperluan ustadznya dan tidak berbuat sesuatu yang 

bisa merendahkan derajatnya.
71

 

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwasannya 

ada beberapa akhlak kepada guru, kyai atau ustadz yang 

harus diperhatikan antara lain yaitu mengikuti pemikiran 

dan jejak ustadznya, tidak menerjang nasehat-nasehatnya, 
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(Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001) 75-76 
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senantiasa meminta ridhonya, memperhatikan hak guru 

dan tidak melupakan kebaikannya serta mendoakan untuk 

kebaikan ustadznya, dan lainnya. 

 

c. Hubungan baik dengan tetangga 

Sesudah anggota keluarga sendiri, orang yang paling 

dekat dengan kita adalah tetangga. Merekalah yang 

diharapkan paling dahulu memberikan bantuan jika kita 

membutuhkannya. 

Bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga, yaitu: 

Minimal hubungan baik dengan tetangga diwuju 

dkan dalam bentuk tidak mengganggu atau 

menyusahkan mereka. Misalnya tidak membuang sampah 

kehalaman rumah tetangga, tidak menyakiti hati tetangga 

dengan kata-kata tidak sopan dan kasar, dan lain 

sebagainya. 

Yang lebih baik lagi tidak hanya sekedar menjaga 

jangan sampai tetangga terganggu, tapi secara aktif berbuat 

baik kepada mereka. Misalnya dengan mengucap salam 

dan bertegur sapa dengan raham, memberikan pertolongan 

apabila tetangga membutuhkannya dan lain-lain.
72

 

d. Hubungan baik dengan masyarakat 

Selain dengan tamu dan tetangga, seorang muslim 

harus dapat berhubungan baik dengan masyarakat yang 

lebih luas, baik di lingkungan pendidikan, kerja, sosial dan 

lingkungan lainnya. Baik dengan orang yang seagama 

maupun dengan pemeluk agama lainnya.  

Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan karena 

tidak ada seoarangpun yang dapat hidup tanpa bantuan 

masyarakat. Dan juga hidup bermasyarakat sudah menjadi 

fitrah manusia. 

Kewajiban sosial sesama muslim, yaitu : 
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Untuk tercapainya hubungan baik sesama muslim 

dalam masyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan 

kewajiban masing-masing sebagai anggota masyarakat. 

Rasulullah saw menyebutkan ada 5 kewajiban seorang 

musim atas muslim lainnya, yaitu: 

1. Menjawab salam 

Mengucapkan dan menjawab salam hukumnya 

berbeda. Mengucapkan salam hukumnya sunnah dan 

menjawab salam hukumnya wajib. 

Hal ini dapat dimengerti karena tidak menjawab 

salam yang diucapkan tidak hanya dapat 

mengecewakan orang yang mengucapkannya, juga 

dapat menimbulkann kesaahfahaman. 

Salam harus dijawab minimal dengan salam yang 

seimbang, tapi akan lebih baik lagi bila dijawab dengan 

lebih lengkap. 

2. Mengunjungi orang sakit 

Menurut Rasulullah, orang-orang yang beriman itu 

ibarat satu batang tubuh. Apabila salah sat anggota 

tubuh sakit, yang lain ikut prihatin. 

Salah satu cara menerapkan hadits diatas adalah 

dengann meluangkan waktu mengunjungi saudara 

seagama yang sakit. 

Kunjungan teman, saudara adalah obat yang 

mujarab bagi yang sakit. Dia merasa senang karena 

masih ada sahabat untuk berbagi duka. 

3. Mengiringkan jenazah 

Apabila seoarang meningga dunia, masyarakat 

secara kifayah wajib memandikan, mengafani, 

menshalatkan dan menguburkannya. Rasulullah sangat 

menganjurkan kepada masyarakat agar hal itu dapat 

dilakukan secara bersama-sama. 

Mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, 

disamping untuk mengurangi kedudukan ahli waris 

yang ditinggalkan, juga sangat penting untuk 
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mengingatkan bahwa cepat atau lambat tapi pasti setiap 

orang akan mengalami kematian. 

4. Mengabulkan undangan 

Undang mengundang sudah menjadi tradisi dalam 

pergaulan bermasyarakat. Yang mengundang akan 

kecewa bila undangannya tidak dikabulkan dana kan 

lebih kecewa lagi bila yang berhalangan hadir tidak 

memberikan kabar apa-apa. 

Oleh sebab itu, seorang muslim sangat dianjurkan 

memenuhi berbagai undangan yang diterimanya selama 

tidak ada halangan dan avcara tersebut tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

5. Menyahuti orang bersin 

Orang yang bersin disunnahkan untuk membaca 

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena 

biasanaya pada bersin pertanda badan ringan dari 

penyakit. 

Bagi yang mendengar orang bersin mengucapkan 

Alhamdulillah, diwajibkan menyahutinya dengan 

membaca yarhamukallah. Dan orang yang bersintadi 

menjawab, yahdikumullah wa yushlih balakum. 

Ajaran Islam tetang bersin disamping mempunyai 

nilai ibadah, juga sangat besar artinya dalam 

memperkuat tali ikatan sesama anggota masyarakat 

karena masing-masing saling memperhatiakn dan 

mendo’akan.
73

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa ada 

beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang 

muslim terhadap muslim lainnya, yaitu antara lain 

menjawab salam, mengunjungi orang sakit, 

mengiringkan jenazah, mengabulkan atau memenuhi 

undangan dan menjawab orang ketika bersin. 
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e. Pergaulan muda-mudi 

Dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah 

masyarakat, terutama antar muda-mudi ada beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian khusus di samping 

ketentuan umum tentang hubungan bermasyarakat yang 

lainnya yaitu  

1. Islam mengajarkan kepada sesama muslim untuk saling 

bertukar salam apabila bertemu. 

2. Salam yang diucapkan minimal adalah 

“Assalamu’alaikum” 

3. Mengucapkan salam hukumnya sunnah tetapi 

menjawabnya hukumnya wajib minimal dengan salam 

yang seimbang. 

4. Bila bertamu yang mengucapkan salam terlebih dahulu 

adalah yang bertamu. 

5. Salam tidak hanya diucapkan waktu saling bertemu, 

tapi juga tatkala mau berpisah. 

6. Jika dalam rombongan, baik yang mengucap maupun 

yang menjawab salam boleh hanya salah seorang dari 

anggota rombongan tersebut. 

7. Rasulullah saw melarang orang islam mengucapkan 

salam Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). 

8. Pria boleh mengucapkan salam kepada wanita dan 

begitu pula sebaliknya.
74

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa selain 

memnuhi hak muslim terhadap muslim lainnya juga ada 

yang harus diperhatikan dalam pergaulan uda-mudi dalam 

kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu sesama muslim 

untuk saling bertukar salam apabila bertemu, Salam tidak 

hanya diucapkan waktu saling bertemu, tapi juga tatkala 

mau berpisah dan juga Pria boleh mengucapkan salam 

kepada wanita dan begitu pula sebaliknya. 

 

 

                                                 
74

 Ibid., 212-215 



68 

 

 

f. Ukhuwah Islamiyah 

Ukhuwah islamiyah adalah sebuah istilah yang 

menunjukkan persaudaraan antara sesama Muslim di 

seluruh dunia tanpa melihat perbedaan warna kulit, bahasa, 

suku, bangsa dan kewarganegaraan. Yang mengikat 

persaudaraan itu adalah kesamaan keyakinan atau iman 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka sama-sama bersaksi 

tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan Muhammad itu 

adalah Nabi dan utusan-Nya.  

Ikatan keimanan ini jauh lebih kokoh dan abadi 

dibandingkan dengan ikatan-ikatan primordial lainnya, 

bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah 

sekalipun. 

Persudaraan seiman itu ditegaskan oleh Allah SWT 

dalam Surat Al-Hujurat ayat 10:  

لُِحو َوٞة فَأَص  ِمنُوَن إِخ  ُمؤ  َ لََعلَُّكم  إِنََّما ٱل  ُكم ُۚ َوٱتَّقُوْا ٱَّللَّ َن أََخَوي  ْا بَي 

َحُموَن    ( ١٠الحجرت :  ) تُر 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah 

bersaudara, oleh karena itu damaikanlah antara dua 

saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu 

mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 10) 

Supaya ukhuwah islamiyah dapat tegak dengan kokoh 

diperlukan empat tiang penyangga, yaitu ta’aruf, tafahum, 

ta’awun dan takaful. 

 

 

1. Ta’aruf 

Saling kenal mengenal, tidak hanya ta’aruf fisik atau 

biodata ringkas belaka, tapi lebih jauh lagi ta’aruf latar 

belakang pendidikan, budaya, keagamaan; ta’aruf 

pemikiran, ide-ide, cita-cita; dan ta’aruf problem 

kehidupan yang dihadapi. 

2. Tafahum 

Saling memahami kelebihan dan kekurangan, 

kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga 

segala macam bentuk kesalafahaman dapat dihindari 
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3. Ta’awun  

Saling tolong-menolong. Yang kuat menolong yang 

lemah yang mempunyai kelebihan menolong yang 

kekurangan. 

4. Takaful  

Saling memberikan jaminan, sehingga menimbulkan 

rasa aman. Tidak ada rasa kekhawatiran dan kecemasan 

menghadapi hidup ini karena ada jaminan dari sesama 

saudara untuk memberikan pertolongan.
 75

 

Dalam penjelasan diatas, dapat dipahami bahwasannya 

dengan empat tiang persaudaraan diatas, umat Islam akan 

saling mencinta, bahu-mambahu, tolong-menolong dalam 

menjalin dan menghadapi tantangan kehidupan, bahkan 

mereka sudah seperti satu batang tubuh yang masing-

masing bagian tubuh ikut merasakan penderitaan bagian 

tubuh lainnya. 

 

6. Akhlak kepada sekitarnya. 

Tidak hanya akhlak kepada Allah, Akhlak kepada diri 

sendiri dan Akhlak kepada orang lain. Akan tetapi, kepada 

alam yang ada disekitar kita juga.  

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan 

kewajiban manusia sebagai khalifah dibumi. Kebaikan dan 

kerusakan alam tergantung pada manusia yang menempatinya 

dalam mengelola sumber daya yang terkandung manfaat 

didalamnya. Beberapa manfaat yang diberikan alam patut kita 

syukuri dan dijaga agar tetap lestari keadaannya untuk 

kelangsungan hidup dimasa yang akan mendatang. 

Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu 

yang ada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan 

ataupun benda-benda tak bernyawa. Islam melarang umat 

manusia membuat kerusakan di muka bumi, baik kerusakan 

terhadap lingkungan maupun terhadap manusia. 
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Akhlak terhadap lingkungan yang diajarkan al-Qur’an 

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah di Bumi. Cara 

berakhlak terhadap lingkungan diantaranya: memelihara 

kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan 

menyayangi makhluk hidup.
76

 

Hubungan alam dengan manusia disebutkan dalam Q.S. 

Ar-Rum ayat 41 yaitu : 

ِذيقَهُم بَۡعَض  َُ لنهاِس ِل
 
لَۡبۡحِر ِبَما َكَسبَۡت َٱيِۡدي ٱ

 
ِ َوٱ لَۡبر

 
لَۡفَساُد ِِف ٱ

 
َظهََر ٱ

وم :  هُهۡم يَۡرِجُعوَن   )الرر لُوْا لََعل ي ََعِ ِ َّله
 
 (٤١ٱ

 “Telah nyata kerusakan didarat dan dilaut karena ulah tangan 

manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan 

sebagian dai (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar-Rum [30]: 41) 

Dalam penjelasan dan ayat diatas, kerusakan alam yang 

terjadi ialah oleh ulah manusia itu sendiri. Kerusakan alam 

yang dilakukan oleh manusia dampaknya juga akan sampai 

kepada manusia itu sendiri.  

Sebagai contoh kerusakan alam yang terjadi yaitu : 

Penebangan hutan secara liar, membuang limbah pabrik 

kelaut ataupun sungai, membuang sampah sembarangan dan 

lain-lain.  

Dikarenakan ulah tersebut maka terjadi bencana seperti 

tanah longsor, banjir, tercemarnya air laut. Akibatnya, 

kerusakan yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi 

manusia itu sendiri. Karena itulah, kita sebagi manusia harus 

mempunyai akhlak kepada alam sekitar kita. 

 

7. Akhlak Bernegara 

Adapun akhlak bernegara dibagi menjadi beberapa yaitu 

sebagai berikut : 

a. Musyawarah 
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Secara etimologis, musyawarah berasal daei kata 

syawara yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu 

dari sarang lebah. 

Makna ini kemudian berkembang, sehingga 

mencangkup segala sesuatu yang dapat diambil atau 

dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Musyawarah 

juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. 

Musyawarah atau syura adalah sesuatu yang sangat 

pentingguna menciptakan peraturan didaam masyarakat 

manapun. 

Ada beberapa sikap dalam bermusyawarah antara lain 

sebagai berikut: 

1. Lemah lembut  

Seseorang yang melakukan musyawarah apalagi 

sebagai pemimpin harus menghindari tutur kata yang 

kasar serta sikap keras kepala. 

2. Pemaaf 

Setiap orang yang bermusyawarah harus menyiapkan 

mental untuk selau bersedia memberi maaf. Karena 

mungkin saja dalam musyawarah terdapat perbedaan 

pendapat atau kaimat yang menyinggaung pihak lain. 

3. Mohon ampunan kepada Allah 

Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika 

musyawarah, hubungan dengan Tuhanpun harus 

harmonis. Oleh sebab itu, semua anggota harus selau 

memohon ampunan kepada Allah Swt.
77

 

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa 

musyawarah adalah sesuatu yang sangat pentingguna 

menciptakan peraturan didaam masyarakat manapun. Dan 

juga ada beberapa sikap yang perlu diperhatikan saat 

bermusyawarah ialah lemah lembut dalam bertutur kata, 

bersedia memberi maaf kepada yang lainnya dan juga 

memohon ampunan kepada Alah untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik. 
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b. Menegakkan keadilan 

Istilah keadilan berasal dari kata ‘adl yang mempunyai 

arti antara lain sama dan seimbang. Dalam pengertian 

pertama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama 

banyak atau memberikan hak yang sama. 

Dalam pengertian kedua, keadilan dapat diartikan 

dengan memberikan hak seimbang dengan kewajiban atau 

memberi seseorang sesuai dengan kebutuhannya. 

Sedangkan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil 

diartikan :  

1. Tidak berat sebelah, tidak memihak 

2. Berpihak kepada yang benar, berpegangan pada 

kebenaran 

3. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang.
78

 

 

c. Amar ma’ruf nahi munkar 

Secara harfiah, amar ma’ruf nahi munkar berarti 

menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. 

Ma’ruf secara etimologis berarti dikenal. Sebaliknya, 

munkar ialah sesuatu yang tidak dikenal. 

Menurut Abduh, Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, 

mendefikisikan ma’ruf dengan apa yang diperintahkan 

syara’ (agama) dan dinilai baik oleh akal sehat. Sedangkan, 

munkar adalah hal apa yang dilarang syara’ dan dinilai 

buruk oleh akal sehat.
79

 

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwasannya yang 

menjadi tolak ukur ma’ruf dan munkarnya sesuatu ada dua, 

yaitu: 

1. Agama dan akal sehat 

2. Akal sehat dan hati nurani. 
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4. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan akhlak ialah menciptakan manusia sebagai makhluk 

yang lebih baik dan akhlak juga bertujuan membedakan manusia 

dari makhluk-makluk lainnya. Akhlak hendak menjadikan 

seseorang berakhlak baik, bertindak yang baik terhadap sesama 

manusia, terhadap makhluk lainnya dan terhadap Tuhan. 

Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah suatu tindakan 

lahir atau perbuatan spontan manusia. Akan tetapi, karena tindakan 

lahir itu tidak dapat terjadi jika tidak didahului oleh gerak batin 

atau gerak hati. Oleh karena itu, setiap manusia diwajibkan dapat 

menguasai batinnya atau mengendalikan nafsunya karena hal itu 

merupakan inti dari segala tindakan lahir dari seseorang.
80

 

Apabila seseorang telah mengetahui ilmu tentang akhlak, maka 

manusia akan menggapai kehidupan bahagia, baik didunia maupun 

diakhirat kelak. Kebahagiaan hidup ini tercapai jika akhlak baik 

terpancar dalam dirinya. Ini juga termasuk kedalam tujuan manusia 

dalam mempelajari ilmu akhlak.
81

 

Selain itu, tujuan pendidikan akhlak dapat disebutkan sebagai 

berikut : 

1. Agar manusia menjadi manusia yang beriman dan beramal 

shalih, 

2. Agar manusia agar selau menjalani kehidupannya sesuai dengan 

ajaran Islam, 

3. Agar manusia dapat berinteraksi secara baik dengan sesamanya,  

4. Agar manusia selau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi 

larangan-Nya.
82

 

Dari beberapa penjabaran diatas mengenai tujuan pendidikan 

akhlak, dapat di pahami bahwa tujuan pendidikan akhlak ialah agar 

manusia berakhlak mulia, mempunyai kebiasaan dan sikap yang 

baik, dan senantiasa berada dijalan benar. Akhlak mulia merupakan 

tujuan pokok dalam pendidikan akhlak. Seseorang dianggap mulia 
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jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Al-Qur’an dan Hadits. 

 

5. Metode Pendidikan Akhlak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwasanya 

metode adalah “cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki”.
83

  

Sementara menurut Mahmud Yunus metode adalah “jalan yang 

hendak ditempuh oleh seseorang supaya sampai kepada tujuan 

tertentu, baik dalam lingkungan perusahaan maupun dalam 

kupasan ilmu pengetahuan dan lainya. Penggunaan metode 

sangatlah penting, karena metode adalah salah satu komponen 

yang menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan”.
84

  

Dari pengertian metode diatas, dapat kita pahami metode ialah 

suatu cara atau suatu jalan yang digunakan seseorang untuk 

mencapai ke tujuan yang diinginkannya.  

Pendidikan agama diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk membentuk manusia agamis dengan menanamkan 

akidah keimanan, amaliah, dan budi pekerti (akhlak al-karimah) 

agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah Swt 
85

  

Dari tujuan pendidikan agama diatas dapat diketahui bahwa 

tujuan pendidikan agama ialah untuk membentuk manusia yang 

berakhlak mulia dan berbudi pekerti. 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan 

pendidikan akhlak adalah sebagai berikut:  

a. Metode Pembiasaan  

Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak didik berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai 

dengan tuntunan ajaran agama Islam. oleh karena itu, sebagai 

awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara 
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yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa 

anak. 

Dalam teori perkembangan anak dikenal dengan teori 

konvergensi, dimana pribadi dapat dibentuk oleh lingkungannya 

dan dengan mengembangkan potensi dasar yang ada padanya, 

salah satu caranya adalah melalui kebiasaan yang baik.  

Al-Qur’an memuat prinsip umum pemakaian metode 

pembiasaan dalam proses pendidikan. Dalam merubah perilaku 

negatif misalnya, Al-Qur’an menggunakan pendekatan 

pembiasaan yang dilakukan secara berangsur-angsur.
86

  

b. Metode Keteladanan 

Metode keteladanan sebagai suatu metode yang digunakan 

untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi 

contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat 

berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak 

yang baik dan benar.
87

  

Pada dasarnya manusia sangat cenderung memerlukan sosok 

teladan dan anutan yang mampu mengarahkan manusia pada 

jalan kebenaran dan sekaligus menjadi perumpamaan dinamis 

yang menjelaskan cara mengamalkan syariat Allah.  

Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai hamba dan Rasul-

Nya menjadi teladan bagi manusia dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan Islam.
88

  

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21, yaitu : 

ۡۡل ِٓخَر 
 
ََۡوَم ٱ لۡ

 
َ َوٱ َّلله

 
رَِمن نَاَن يَۡرُجوْا ٱ  ل

ٞ
نَة ِ ُٱۡسَوٌة َحس َ َّلله

 
هقَۡد نَاَن لَُُكۡ ِِف َرُسوِل ٱ ل

َ كَِث ٗا  َّلله
 
 (٢١)الاحزاب :  ا  َوَذَكَر ٱ

 “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S Al- Ahzab [33]: 21)  
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Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan 

hambanya untuk menjadikan Rasulullah Saw sebagai teladan 

dalam membentuk Akhlakul Karimah. Kebutuhan manusia 

akan figur teladan bersumber dari kecenderungan meniru 

yang sudah menjadi karakter manusia.  

Dalam konsep teori belajar sosial-kognitif yang 

dikemukakan Albert Bandura, teori ini termasuk teori belajar 

sosial yang disebut dengan imitasi, karena perilaku terbentuk 

melalui proses imitasi, mengamati perilaku orang lain 

termasuk mengamati terhadap efek dari perilaku orang lain. 

Teori ini juga dikenal dengan belajar model, karena proses 

pembentukan perilaku memerlukan model yang dicontoh 

atau diikuti.
89

  

 

c. Metode Pemberian Nasehat 

Metode nasihat merupakan sebuah cara yang dapat 

dilakukan oleh guru dalam rangka mendidik anak didiknya 

dalam hal pembelajaran agama atau akhlak dengan cara 

memberikan nasihat atau ceramah secara langsung.  

Allah Swt mencontohkan apabila seorang hendak 

memberikan pengajaran melalui ceramah dilakukan dengan 

cara yang baik pula. Sebagaimana terkandung dalam Q.S. an-

Nahl ayat 125:  

هِِت ِِهَ َٱۡحَسُنْۚ  ل
 
ِدلۡهُم ِبأ نَِةُۖ َوَج َٰ لَۡمۡوِعَظِة ٱ لَۡحس َ

 
لِۡحَۡكَِة َوٱ

 
رَِك ِبأ ََلى َسِبيِل َرب

ِ
ۡدُع ا

 
ٱ

لُۡمهۡتَِديَن  
 
ۦ َوُهَو َٱعََۡلُ ِبأ هَك ُهَو َٱعََۡلُ ِبَمن َضله َعن َسِبيِِلِ نه َرب

ِ
 ا

 (١٢٥)النرحل : 

 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat 

petunjuk”. (Q.S An- Nahl [16]: 125)  
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Nasehat adalah salah satu cara yang bertujuan 

mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sangsi dan 

akibat. Al-Asfahani memberikan pemahaman bahwa tindakan 

mengingatkan seseorang dengan baik dan lemah lembut agar 

dapat melunakkan hatinya. Bisa juga diartikan dengan 

memerintah atau melarang atau menganjurkan yang dibarengi 

dengan motivasi dan ancaman. Nasehat harus berkesan dalam 

jiwa atau mengikat dengan keimanan dan petunjuk.
90

  

Kelemah lembutan dalam menasehati seringkali dapat 

meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. 

Bahkan ia lebih mudah melahirkan kebaikan ketimbang 

larangan dan ancaman.
91

  

d. Metode Kisah dan Cerita  

Diantara metode pendidikan Nabi Saw yang lain ialah 

menuturkan kisah. Kisah dijadikan oleh beliau sebagai alat 

(media dan sarana) untuk membantu menjelaskan suatu 

pemikiran dan mengungkapkan suatu masalah.
92

  

Metode kisah merupakan “salah satu metode pendidikan 

yang mashur dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh 

jiwa jika didasari oleh ketulusan hati yang mendalam”.
93

  

Dapat kita pahami bahwa metode kisah atau cerita ialah 

salah satu metode pendidikan yang menjelaskan suatu kisah 

atau kejadian. Allah dan Rasul-Nya juga menggunakan metode 

ini dalam mendidik akhlak umat manusia. 

e. Pemberian ganjaran dan hukuman  

Dalam bahasa indonesia, ganjaran dapat dipahami dengan 

balasan baik maupun balasan buruk. Sementara dalam bahasa 

arab diistilahkan dengan “tsawab” yang berarti pahala, upah 
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dan balasan. Kata “tsawab” dalam Al-Qur‟an selalu 

diterjemahkan dengan balasan yang baik. 

Ganjaran adalah “suatu cara pendidikan preventif dan 

represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau 

motivator belajar bagi murid” 

Sementara pemberian hukuman adalah “suatu cara 

pendidikan preventif dan represif yang paling tidak 

menyenangkan, imbalan dari perbuatan yang tidak baik”.
94

  

Dalam teori belajar, metode pemberian ganjaran dan 

hukuman merupakan teori behavioristik-koneksionisme yang 

dikemukakan oleh Edward Thorndike, yang biasa disebut 

reward dan punishment.
95

  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa 

metode pemberi ganjaran atau hukuman ialah salah satu 

metode mendidik dengan cara memberikan reward (hadiah) 

maupun memberi punishment (hukuman). 

f. Metode Perintah dan larangan  

Perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur’an 

merupakan cara Allah dalam mendidik hamba-hamba-Nya 

agar menjadi pribadi muslim yang baik sesuai dengan ajaran-

Nya. Baik berupa perintah wajib untuk dilaksanakan atau 

wajib ditinggalkan.  

Allah berfirman dalam Q.S Luqman ayat 17:  

ۡصِبۡ عَََلى َمآ َٱَصابََكُۖ 
 
لُۡمنَكِر َوٱ

 
نَۡه َعِن ٱ

 
لَۡمۡعُروِف َوٱ

 
َة َوٱ ُۡمۡر ِبأ لَوى ليه

 
بََُنه َٱِقِم ٱ يَ َٰ

ۡۡلُُموِر  
 
ِِلَ ِمۡن َعۡزِم ٱ نه َذَٰ

ِ
 (١٧)لقامن :  ا

 “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)” (Q.S 

Luqman [31]: 17)  
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g. Metode Perumpamaan  

Termasuk metode pendidikan Nabi Saw yang mendekatkan 

pengertian suatu masalah dengan membuat perumpamaan 

(tamsil). Perumpamaan merupakan cara yang tepat untuk lebih 

menggambarkan, menjelaskan dan mendekatkan hakikat 

masalah tertentu dihati pendengar.
96

  

Perumpamaan juga memiliki tujuan psikologis-edukatif. 

Adapun tujuan tersebut ialah: 

1. Memudahkan pemahaman mengenai suatu konsep.  

2. Mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang 

diumpamakan dan untuk mengembangkan aneka perasaan 

ketuhanan.  

3. Membina akal untuk terbiasa berfikir secara valid dan 

analogis, dan keempat, mampu menciptakan motivasi yang 

menggerakkan aspek emosi dan mental manusia.
97

  

 

C. Deskripsi Nilai Pendidikan Akhlak dan Nilai Akhlak 

1. Pengertian Nilai Pendidikan Akhlak 

Pengertian nilai pendidikan akhlak merupakan gabungan 

pengertian dari nilai, pendidikan dan akhlak. Arti nilai dapat 

dipahami sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat, 

sesuatu yang terdapat unsur lebih dari pemikiran manusia dan 

apabila direalisasikan akan membawa suatu kebaikan dalam 

kehidupan manusia.
98

 

Sedangkan, Pendidikan akhlak merupakan gabungan antara 

dua definisi pendidikan dan akhlak. Pendidikan adalah berbagai 

usaha yang dilakukan seseorang terhadap seseorang yang 

lainnya agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. 

Usaha yang dilakukan banyak sekai macamnya, salah satu 
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diantaranya adalah dengan cara mengajarinya yaitu 

mengembangkan pengetahuannya.
99

 

Dari definisi pendidikan dan akhlak di atas, maka dapat 

dipahami bahwa pendidikan akhlak adalah suatu usaha sadar 

yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membentuk 

kebiasaan atau tabiat yang baik dan mulia kepada peserta didik 

sehingga terbentuk manusia yang taat kepada Allah 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa nilai 

pendidikan akhlak ialah sekumpulan nilai suatu proses atau 

usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang  yang terkandung 

dalam suatau gagasan dalam rangka memperbaiki, memperkuat 

serta menyempurnakan prilaku melaui pembiasaan sehingga 

tertanam kepribadian yang baik dalam diri seseorang sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Dimana dalam pembahasaan ini 

focus pada ajaran agama Islam. 

 

2. Pengertian Nilai Akhlak 

Nilai akhlak merupakan gabungan pengertian dari nilai dan 

akhlak. Arti nilai dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat 

memberikan manfaat, sesuatu yang terdapat unsur lebih dari 

pemikiran manusia dan apabila direalisasikan akan membawa 

suatu kebaikan dalam kehidupan manusia.
100

 

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abudin Nata, 

akhlak ialah “sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan”.
101

 

Nilai akhlak adalah sifat manusia yang tertanam dalam diri 

seseorang. Sehingga, sifat itu akan muncul secara spontan 

bilamana diperlukan tanpa adanya pertimbangan lebih dahulu 

serta tidak memerlukan dorongan dari luar dirinya sendiri. 

Nilai akhlak dapat dilakukan dengan perwujudan dalam 

praktek pembiasaan. Penanaman akhlak merupakan keharusan 
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yang mutlakk dan tuntutan yang tidak bisa di tawar lagi. 

Keharusan mutlak ini harus menjadi pilar tumbuh dan 

berkembangnya peradaban suatu bangsa. 

 

3. Dampak Positif Pendidikan Akhlak terhadap Pendidikan 

Agama Islam 

Dalam ajaran islam, akhlak menempati kedudukan yang 

utama. Rasulullah saw menempatkan akhlak sebagai misi pokok 

risalah Islam. Beliau bersabda yang artinya, “Sesungguhnya aku 

diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. 

Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. 

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa seorang laki-laki 

bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, apakah agama 

itu?” Beliau menjawab, “Agama adalah akhlak yang baik”. 

Akhlak yang baik akan menitik beratkan timbangan kebaikan 

seseorang pada hari kiamat.  

Menurut keterangan Abdullah Ibnu Umar, orang  yang 

paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah saw pada 

hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Islam 

menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dari ibadah kepada 

Allah. Seseorang yang mendirikan salat tentu tidak akan 

mengerjakan sela perbuatan yang tergolong keji dan mungkar. 

Tidak ada artinya salat seseorang jika dia masih mengerjakan 

kemungkaran yang dilarang agama.  

Tujuan Akhlak dari Pendidikan Islam adalah mendidik budi 

pekerti dan membentuk jiwa yang sesuai dengan ajaran dan 

nilai-nilai islam. Pendidikan yang diberikan kepada anak didik 

haruslah mengandung pelajaran-pelajaran akhlak.  

Setiap pendidik harus memikirkan akhlak keagamaan 

sebelum yang lainnya, karena akhlak keagamaan adalah akhlak 

yang tertinggi, sedangkan akhlak mulia adalah tiang dari 

pendidikan Islam.  

Adapun Nilai Positif Ahklak terhadap Pendidikan Agama 

Islam : 

1. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan 

beradab kebiasaan yang baik. 
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2. Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan 

diri berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak 

yang rendah. 

3. Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah 

4. Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, 

emosi dan sabar 

5. Membimbing siswa kearah sikap yang sehat dan dapat 

membantu mereka berinteraksi sosial baik, mencintai 

kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada 

yang lemah dan menghargai orang lain. 

6. Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan 

bergaul baik di sekolah ataupun di luar sekolah.
102
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