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ABSTRAK 

 Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dari hal yang 

terkecil sampai hal yang besar, dari bangun tidur hingga tidur kembali. 

Keseluruhan ajaran Islam, nilai akhlak menempati kedudukan yang 

istimewa dan sangat penting. Proses untuk menyampaikan nilai-nilai 

akhlak ada banyak cara. Ada dengan cara tabligh, tahapan ini adalah 

penyampaian secara terbuka nilai-nilai akhlak secara pintas, menarik 

dan populer. Ada juga dengan pendidikan formal, tahapan ini bersifat 

selektif, tetap dan terbatas. Hamka menggunakan media penyampaian 

pesan-pesan yang ada di dalam Islam dengan tabligh, salah satunya 

lewat Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck sebuah karya sastra 

kajian Hamka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah nilai-

nilai akhlak apa sajakah yang terkandung dalam Novel Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan, mengidentifikasikan nilai-nilai akhlak yang terdapat 

dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Tulisan ini 

memberikan kontribusi tentang penentuan sikap-sikap yang 

seharusnya dimiliki manusia dan memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pendidikan Islam, 

mengajarkan bahwa dari sebuah Novel terdapat banyak pelajaran yang 

bisa didapat sehingga bukan tidak mungkin bisa menarik minat baca 

masyarakat terhadap novel dan karya sastra yang lain. Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan ”telaah 

dokumen” data yang digunakan terdiri dari primer dan sekunder. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

content analyze (analisis kajian / kajian isi) dengan deskripsi 

kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut : nilai 

kejujuran yaitu nilai keimanan yaitu suatu keyakinan terhadap 

kebesaran Allah SWT sehingga tampaklah kepasrahan terhadap Allah 

yang dimiliki oleh Zainuddin, nilai kejujuran yaitu pembentukan 

perilaku dengan hati nurani yang lurus dan sikap istiqomah, dan 

mengatakan sesuatu dengan kebenaran. Nilai tanggung jawab yaitu 

suatu sikap teguh memegang amanah,melakukan pekerjaan sesuaai 

dengan apa yang telah amanahkan sesuai aturan Islam. Nilai 

keikhlasan yaitu melakukan suatu perbuatan tanpa pamrih atau 

mengharapkan imbalan, tetapi dilakukan dengan tulus hati,termasuk 

dalam memberikan bantuan tampa melihat siapa yang akan dibantu. 

Nilai sabar yaitu meskipun terkadang ada sesuatu hal yang kurang 

menyenangkan, namun sebagai manusia hendaknya selalu 

menunjukan kesabaran walaupun dihadapkan dengan berbagai 



iii 

 

masalah. Nilai rendah hati dan tidak sombong, nilai menghargai dan 

menghormati, nilai keteladanan, nilai cinta dan kasih.  

 

Kata Kunci  : Nilai-Nilai Akhlak, Novel Tenggelamnya kapal 

Van Der Wijk, Buya Hamka 
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MOTTO 

 

      

Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar benar berbudi pekerti 

yang agung”.(Qs. Al-Qolam :4)
1
 

 

                      

         

Artinya : ”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosulullah suri 

tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah”. (Qs. Al-Ahzab: 21)
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                             
1 Departemen Agma Ri, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi, (Bandung : CV 

Penerbit Diponegoro, 2006), hal. 564 
2 Ibid,  hal. 420 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Judul ialah suatu gambaran awal yang akan dibahas 

pada suatu karya ilmiah, dan akan memberikan arah yang 

jelas terhadap apa yang telah di ujinya. Pada bagian ini 

penulis akan memberikan penjelasan apa maksud dari judul 

skripsi ini agar supaya tidak memberikan salah pemahaman 

bagi pembaca pada saat memahami judul tersebut. Skirpsi ini 

berjudul NILAI-NILAI AKHLAK DALAM NOVEL 

TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WICJK KARYA 

BUYA HAMKA. Demikian istilah-istilah yang perlu 

dijabarkan ialah :  

1. Nilai  

  Nilai berasal dari kata value, dan berasal dari nahasa 

latin valere atau Bahasa prancis kuno valoir. Sebatas 

makna detatifnya valere, valoir, value atau nilai dapat 

dimaknai sebagai harga. Dalam pendidikan nilai memiliki 

arti makna yang ada dibelakang fenomena kehidupan. 

Semua harga yang sifatnya materialmerupakan kebutuhan 

untuk hidup dan semua harga yang sifatnya immaterial 

(abstrak) menjadi esensi kehidupan. Dan dapat dikatakan 

pula nilai adalah makna yang mendahului fenomena 

kehidupan itu. Ketika nilai berubah maka fenomena dapat 

mengikuti perubahan nilai.
1
 

  Dalam uraian diatas, penulis dapat memahami bahwa 

nilai merupakan seperangkat tingkah laku seseorang yang 

berharga dan menyangkut segala sesuatu yang baik atau 

yang buruk sebagai abstraksi atau maksud dari berbagai 

pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat, baik 

                                                             

1 Mulyana ,Rohmat. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: 

Alfabeta Cv 2011) hlm 143  
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yang bersumber metafisika, teologi, estetika, maupun 

logika. 

1. Akhlak  

Akhlak berasal dari kata akhlaqa yukhliqu ikhlaqan 

yang berarti al-sajiyah (perangai) ath-thabiah (tabiat), al-

adat (kebiasaan), al-muru‟ah (peradaban yang baik), dan 

al-din (agama) Secara istilah akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan baik tanpa memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran, timbul dalam diri seseorang 

tanpa adanya paksaan, dilakukan dengan sungguh-

sungguh, dan semata-mata karena Allah SWT.
2
 

Dalam uraian diatas, penulis memahami akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga 

dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih 

dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar, 

akhlak dapat di sebut juga sebagai karakter.  

2. Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wick  

Novel TKVDW lahir dari buah pena Prof. Dr. Haji 

Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal 

dengan nama Hamka. Hamka dikenal sebagai seorang 

sastrawan, dalam usia muda dengan pengetahuan amat 

picik dan berani memakai perkataan besar. Hamka 

merupakan seorang pemikir besar yang memiliki falsafah 

hidup yang dikehendakinya. Pengabdiannya kepada 

Allah SWT dan pemikiranpemikiran lainnya diberbagai 

lini kehidupan, terlebih-lebih dalam mengatasi 

permasalahan yang terkait dengan prinsip hidup dan 

nilainilai profetik yang harus dipedomani oleh setiap diri 

agar orientasi hidupnya tidak melenceng dari tujuan 

semula.
3
 Melalui novel TKVDW, Hamka mengobarkan 

                                                             

2Abbudin. Nata. Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2017), hlm 11.   

3Hamka, Falsafah Hidup, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), h.425   
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semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi 

tercapainya kemerdekaan dengan tidak melebarkan 

perbedaan antar suku dan budaya 

4. Buya Hamka 

Buya Hamka yang memilki nama asli Dr. Haji Abdul 

Malik Karim Amrullah. Beliau di lahirkan di sungai 

batang maninjau (Sumatra Barat) pada tanggal 17 

Februari 1908 (14 Muharram 1326 H). Ayahnya ulama 

terkenal, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah alias Haji 

Rosul, pembawa paham-paham pembaharuan Islam di 

Minangkabau. Dalam usia 6 tahun (1914) dia dibawa 

ayahnya ke Padang Panjang. Sewaktu berusia 7 tahun 

dimasukan ke sekolah desa dan malamnya belajar 

mengaji Al-Quran dengan ayahnya hingga khatam. Dari 

tahun 1916 sampai tahun 1923, dia telah belajar agama 

pada sekolah-sekolah “Diniyah School” dan “Sumatra 

Thawalib” di Padang Panjang dan di Parabek. Guru-

gurunya waktu itu ialah Syaikh Ibrahim Musa Parabek, 

Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Laba. Padang 

Panjang pada saat itu masih ramai dengan pencari ilmu 

Agama Islam, di bawah kepimpinan ayahnya sendiri.
4
 

  

B. Latar Belakang Masalah  

 Nilai-nilai akhlak merupakan bagian dari nilai-nilai 

Islam yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan 

jasmani. Nilai-nilai keislaman merupakan tingkatan integritas 

kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan 

kamil).“Akhlak” adalah ilmu pengetahuan yang memberikan 

pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan 

manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dan 

seluruh usaha dan pekerjaan mereka.
5
 Novel tenggelamnya 

                                                             

4Hamka, Tasawuf Modern, (Jakarta: RepublikaPenerbit, 2015). hal iii 
5Kurniawati, E., "Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Pada Anak Tunagrahita 

Dalam Pendidikan Vokasional Studi Deskriptif Kualitatif di Balai Rehabilitasi Sosial 
Disgranda "Raharjo" Sragen", dalam Jurnal Penelitian, Vol. 11, Nomor 2, Agustus 

2017, hlm. 269   
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kapal van der wijck merupakan salah satu Novel karya Hamka 

yang mengandung nilai nilai akhlak cukup tinggi. Dalam 

novel tenggelamnya kapal van der wijck ini, Hamka 

menggambarkan seorang pemuda yang ditempa dengan 

kehidupan yang penuh kesederhanaan dan dianggap sebagai 

seorang yang tidak berketurunan dengan adat, Ia mencintai 

seorang gadis yang dibesarkan dengan adat yang kuat. Oleh 

sebab itu novel ini mengandung nilai akhlak yang cukup 

mendalam sehingga seharusnya dijadikan sumber inspirasi 

dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap generasi 

muda pada saat sekarang ini, yang mana pada saat ini banyak 

yang mengalami gejolak jiwa, sehingga terjadilah dekadensi 

moral. Terjadinya dekadensi moral di kalangan para remaja 

pada saat sekarang ini dikarenakan berbagai faktor, salah 

satunya kurangnya bimbingan orang tua terhadap anak, hal ini 

juga dapat dikarenakan pemahaman agama yang kurang atau 

bisa juga pengaruh lain. Dalam novel tersebut 

menggambarkan bagaimana perbedaan antara adat dan agama. 

Kompetisi adat dan agama pada sebagian masyarakat 

mengalami pasang surut berlangsung lama sesuai dengan 

tingkat pemahaman masyarakat dalam melihat kejernihan adat 

dan agama pada masa itu. Bagi kaum adat, karena kurang 

pemahaman tentang agama, ia akan menjunjung tinggi adat 

walaupun mengesampingkan kebenaran agama. Bagi kaum 

agama yang mungkin kurang memahami adat juga akan 

mendahulukan nilai agama dalam tingkah laku atau dalam 

perbuatan sehari-hari.  

Dalam Novel ini Hamka mengharapkan masyarakat 

agar tetap memegang adat tetapi sekaligus tidak mengabaikan 

ajaran agama, begitu juga sebaliknya. Untuk mewujudkan 

generasi muda yang memahami adat sekaligus mengamalkan 

ajaran agama sangat dibutuhkan pendidikan dan bimbingan 

dari orang tua yang memadai. Oleh karena itu bimbingan 

orang tua sangat diperlukan terutama dalam hal pembentukan 

akhlak. Orang tua hendaknya memberikan pendidikan yang 

baik, karena dengan pendidikan dapat mengantarkan 
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seseorang menjadi lebih dewasa, terutama nilai- nilai akhlak 

yang dapat menuntun umat manusia kejalan yang diridhoi 

Allah Swt.  

Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, al-

Ghazali, Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah 

perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat 

memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan 

pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu 

tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan 

secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan 

perbuatan baik, atau hanya sewaktuwaktu saja.
6
 Sedangkan 

menurut Erwin Yudi Prahara dalam bukunya Pendidikan 

Agama Islam. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni 

keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut 

benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan 

perbuatan-perbuatan yang mudah dan spontan tanpa 

dipikirkan dan diangan-angan lagi. 
7
 

Masih banyak lagi pengertian akhlak menurut para 

ahli, akan tetapi pada dasarnya akhlak adalah segala sesuatu 

yang telah tertanam kuat atau terpatri dalam diri seseorang, 

yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tanpa 

melalui pemikiran atau perenungan terlebih dahulu. Akhlak 

menjadi cerminan utama keberhasilan seorang thalib/peserta 

didik dalam menuntut ilmu 

dan akhlak dapat diartikan sebagai bentuk fisik dari karakter 

seseorang. Karakter tidak hanya tabiat yang dibawa manusia 

sejak lahir melainkan dapat dibentuk atau dipengaruhi melalui 

serangkaian proses termasuk oleh proses pendidikan. Usaha 

bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan 

individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia 

berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya 

manusia yang berakhlak mulia, berkepribadian muslim dan 

                                                             

6Bertens, Kees. Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 26    
7Erwin, Yudi, Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, (Ponorogo: STAIN 

Po PRESS, 

2009), 184.   
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berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat. Jadi nilai-nilai 

akhlak adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada hati 

seseorang yang digunakan sebagai dasar manusia untuk 

mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi pada Allah 

Swt. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan sejak usia dini, 

karena pada waktu itu adalah masa yang tepat untuk 

menanamkan kebiasaan yang baik padanya.  

Novel tenggelamnya kapal van der wijck sangat 

fenomenal karena sarat dengan nilai nilai akhlak, yang pada 

saat ini jarang dijumpai karya-karya sastra seperti ini. 

Tenggelamnya kapal van der wijck adalah sebuah kisah luar 

biasa tentang adat istiadat yang terjadi di Minangkabau dan 

Sulawesi. Di buku tersebut, Hamka mengisahkan seorang 

pemuda yang hidup dengan penuh kesederhanaan yang 

dianggap tidak jelas asal usulnya, sehingga ketika pemuda 

tersebut berupaya untuk menjalin hubungan dengan seorang 

wanita yang dicintainya banyak menghadapi hambatan. 

Zainuddin yang berperan sebagai seorang pemuda dalam 

novel tersebut berupaya menjalin hubungan dengan seorang 

wanita yang bernama Hayati akan tetapi seluruh keluarga 

Hayati tidak dapat menerima Zainuddin karena dianggap tidak 

jelas asal usulnya atau dianggap tidak berbako.  

Dalam Novel tenggelamnya kapal van der wijck ini 

banyak disajikan baik secara tersurat dan tersirat tentang nilai-

nilai akhlak, antara lain adanya kesederhanaan dalam diri 

seorang pemuda, yang tidak terpengaruh oleh kemajuan 

zaman dan budaya. Selain itu juga tercermin kejujuran, 

ketulusan, keikhlasan, tanggung jawab, dan kegigihan pada 

diri pemuda yang bernama Zainuddin. Dalam hal ini pemuda 

yang bernama Zainuddin juga selalu terbuka dalam segala hal, 

baik pada wanita yang dicintai, kepada orang tua dan sesama 

teman sebaya. Di dalam novel ini juga ditampilkan sosok 

seorang pemuda yang hidup dengan segala keterbatasannya, 

tetapi ia tetap sabar, ikhlas dan tulus dalam menjalani 

kehidupan ini. 
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Novel tenggelamnya kapal van der wijck memberikan 

inspirasi kepada penulis untuk mengangkat kembali, 

bagaimana adat istiadat yang terjadi di Minangkabau pada 

waktu itu dalam bentuk penelitian, sehingga dapat 

memberikan motivasi kepada para remaja pada saat sekarang 

ini, agar tidak mudah terpengaruh oleh gemerlapnya dunia. 

Novel tenggelamnya kapal van der wijck pada saat sekarang 

banyak dilupakan oleh sebagian orang. Padahal kalau mau 

mentelaah isi novel tersebut, di dalamnya banyak terkandung 

nilai pendidikan Islam, seperti : nilai-nilai keimanan, akhlak, 

moral dan sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti nilai-nilai akhlak yang terdapat 

dalam novel tersebut, dengan judul Nilai-Nilai Akhlak 

Dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya 

Hamka. 

   

C. Fokus dan Sub-Fokus  

 Fokus penelitian ialah sebagai penjelas beberapa 

permasalahan dallam penelitiian. Bersummber pada laatar 

belakaang permasallahan, jadi penulis memfokuskan 

penelitian ini pada Pendidikan Akhlak Menurut Buya Hamka 

Dan Relevansinya Dalalam Membangun Karakter Peserta 

Didik yang di bagi menjadi 2 ( dua ) Sub-Fokus yaitu : 

1. Bagaimana Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Buya 

Hamka? 

2. Bagaimana Keterkaitan Konsep Pendidikan Akhlak 

Menurut Buya Hamka Dalam Membangun Karakter 

Peserta Didik? 

 

D. Rumusan Masalah  

Didasarkan pada latar belakang masalaah diatas, maka 

permasalahan yang penulis akan teliti adalah :Nilai-nilai 

akhlak apa sajakah yang terkandung dalam Novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Buya Hamka?  
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E. Tujuan Penelitian 

 Didasarkan dari masala yang sudah dijelaskan pada 

rumussan masalah diatas maka tujuan yangg akan dicapai dari 

hasil penelitiian Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk 

mendiskripsikan dan mengidentifikasikan nilai–nilai Akhlak 

yang terkandung di dalam roman tenggelamnya kapal van der 

wijck karya Hamka. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian di harapkan memiliki suatu manfaat. 

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini antara 

lain : 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat memberi kontribusi tentang 

penentuan sikapsikap yang seharusnya dimiliki manusia 

terutama di kalangan para remaja dan dapat memberikan 

manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam pendidikan Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat mengajarkan kepada setiap pembaca, 

bahwa terdapat banyak pelajaran (i‟tibar) yang didapatkan 

dari novel tenggelamnya kapal van der wijck, sehingga 

dapat menarik minat baca masyarakat terhadap roman 

tersebut dan begitu juga terhadap sastra yang lainnya. 

 

G. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Untuk menghindari plagiasi dan duplikasi penelitiian, 

penulis melakkukan kajian terhadap penelitian terdahulu, 

yaitu mengkajii peneliitian-penelitiian yang beriisi tenttang 

teorii-teori yang rellevan pada permasalahan penelitiian dan 

juga hasil peneliitian sebelumnya, penulis mengkaji beberapa 

penelitian terdahulu berikut: 

1. Eis Dahlia, yang berjudul “Konsep Pendidikan Akhalak 

Prespektif Imama Al-Ghazali”. Kesimpulan dari skripsi 



 9 

ini adalah konsep pendidikan akhlak pendapat imam Al-

Ghazali ialah supaya meningkatkan kualitas moral dan 

untuk mengatasi degradasii moral dan akhlak manusia 

yang semakiin hari semakin mengalami degradensii 

moral, dengaan hadirnya konsep pendidikan akhlak diera 

globalisasii ini mampuu menjaadi motivasi lembaga 

pendidikan, konsep yang berlandaskan Al-Quran dan 

Hadis harus munncul sebagai kekuatan moral, 

memberiikan stimulus. Jadi harus di tumbuhkan 

pemahamaan agama yang dinamiis dan kreatiif bukanya 

fasiif.
8

 Eis Dahlia mengangkat Konsep Pendidikan 

Akhlak Prespektif Imam-Al-Ghazali. Sedangkan penulis 

mengangkat penelitian Pendidikan Akhlak Menurut Buya 

Hamka dan Relevansinya Dalam Membangun Karakter 

Peserta Didik. Pada penelitian ini ada kesamaan yaitu 

sama-samaa meneliiti tentang pendidikan akhlak namun 

bedaannya peneliti terdahulu menfokuskan pada 

penelitian pendidikan akhlak perspektif Imam Al-Ghazali, 

sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada 

penelitian pendidikan akhlak menurut Buya Hamka dan 

Relevansinya Dalam Membangun Karakter Peserta Didik.  

2. Fajar Datik Wahyuni, yang berjudul “Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Ibn Miskawayh dan Kontribusinya 

Dalam Pendidikan Islam”. Kesimpulan dari skripsi ini 

adalah Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawayh ia 

berpendapat bahwa akhlak seseorang itu bisa di ubah 

melalui pendidikan, dan akhlak seseorang akan tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan lingkungan dimana dia 

tinggal. Serta kontribusinya dalam pendidikan islam, 

konsep pendidikan akhlak yang di keukakan oleh Ibn 

Miskawayh jika di terapkan dalam pendidikan islam pasti 

akan memberikan dampak yang positif bagi peserta didik, 

karna dalam pemikiran Ibn Miskawayh itu sendiri 

                                                             

8 Eis Dahlia, KonsepPendidikanAkhlakPrespektif Imam Al-

Ghazali, SkripsiFakultasTarbiyahdan Perguruan, Lampung, 2017 
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terkandung niai-nilai islami yang bagus untuk diajarkan.
9
 

Fajar Datik Wahyuni Mengangkat Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Ibn Miskawayh dan Kontribusinya 

Dalam Pendidikan Islam. Sedangkan Penulis Mengangkat 

Penelitian Pendidikan Akhlak Menurut Buya Hamka dan 

Relevansinya Dalam Membangun Karakter Peserta Didik. 

Pada penelitiian ini ada kesamaan sama-samaa meneliti 

tentang pendidikan akhlak namun bedaannya peneliti 

yang dahulu menfokuskan pada penelitian Pendidikan 

Akhlak Menurut Ibn Miskawayh dan Kontribusinya 

Dalam Pendidikan Islam, sedangkan peneliti sekarang 

memfokuskan dalam penelitian pendidikan akhlak 

menurut Buya Hamka dan Relevansinya Dalam 

Membangun Karakter Peserta Didik.  

3. M.Agung Kurniawan, “Pandangan Hamka Terhadap 

Urgensi Pendidikan Islam Dalam Kehidupan Manusia”. 

Kesimpulan dari skripsi ini pendapat Buya Hamka 

sebagai seseorang muslim pasti berkewajiiban kenal 

dengan Tuhan kenal yang muncul dari pada keyakiinan. 

Diseidikinya teruss apaakah makna, makksud dan rahasiia 

pelajaraan-pelajaran tauhid. Dari pendapat Buya Hamka 

urgensii pendidikan islam pada kehidupan manusia tidak 

hanya sebagai pembantu manusia dalam mendapatkan 

kehidupan yang layak, namun melebihi dari itu. Adanya 

ilmu manusia tentu mampu mengenal tuhannya, 

memperindah akhlaknya dan selalu berusaha mencari 

keridhaan Tuhan.
10

 M. Agung Kurniawan Mengangkat 

Pandangan Hamka Terhadap Urgensi Pendidikan Islam 

Dalam Kehidupan Manusia. Sedangkan Penulis 

Mengangkat Penelitian Pendidikan Akhlak Menurut Buya 

                                                             

9 FajarDatikWahyuni, 
KonsepPendidikanAkhlakMenurutIbnMiskawayhdanKontribusinya

 DalamPendidikan Islam, SkripsiFakultasIlmuTarbiyahdanKeguruan, 

Yogyakarta, 2014 
10 M. Agung Kurniawan, Pandangan Hamka Terhadap Urgensi Pendidikan 

Islam Dalam kehidupan Manusia, Skirpsi Fakultas Tarbiyah Dan Keruguan, Lampung 

2018 
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Hamka dan Relevansinya Dalam Membangun Karakter 

Peserta didik. Dalam penelitian ini ada kesaamaan samaa-

sama meneliiti tentang pemikiran Buya Hamka namun 

perbedaannya peneliti terdahulu menfokuskan pada 

penelitian Pemikiran Buya Hamka atas urgensii 

pendidikan Islam pada kehidupan manusia , sedangkan 

peneliti sekarang memfokuskan pada penelitian 

pendidikan akhlak menurut Buya Hamka dan 

Relevansinya Dalam Membangun Karakter Peserta Didik.  

4. Surya Pratama, “Kontribusi Buya Hamka Dalam 

Perkembangan Dakwah Muhammahdiah Tahun 1925-

1981”. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan dakwah Buya Hamka yaitu dakwah bi al-

lisan (dengan lisan), dapat dilihat dari keberhasilan 

dakwah beliau diberbagai media seperti halnya televisi, 

radio dan kaset. Disinilah letak kebijaksaan Buya Hamka 

dalam menjawab permasalahan yang diajukan masyarakat 

dari berbagai golongan. Kunci dari keberhasilan dakwah 

beliau adalah kedekatan dan toleransinya pada semua 

golongan. 
11

Surya Prtama Mengangkat Kontribusi Buya 

Hamka Dalam Perkmbangan Dakwah Muhammadiyah 

Tahun 1925-1981. Sedangkan Penulis Mengangkat 

Penelitian Pendidikan Akhlak Menurut Buya Hamka dan 

Relevansinya Dalam Membangun Karakter Peserta Didik. 

Dalam penelitian ini terdapat kesaman saama-sama 

meneliiti tentang pemikiran Buya Hamka namunn 

bedaannya peneliti terdahulu menfokuskan pada 

penelitian Kontribusi Buya Hamka Dalam Perkmbangan 

Dakwah Muhammadiyah Tahun 1925-1981, sedangkan 

peneliti sekarang memfokuskan pada penelitian 

pendidikan akhlak menurut Buya Hamka dan 

Relevansinya Dalam Membangun Karakter Peserta Didik.  

                                                             

11 Surya Pratama, Kontribusi Buya Hamka Dalam perkembangan Dakwah 
Muhammadiyah Tahun1925-1981, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam 

Sumatra Utara, Medan 2017 
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5. Farah Prilia Arif, “Relefansi Pemikiran Hamka Dengan 

Pendidikan Karakter (Analisis Novel Tenggeelamnya 

Kapal Van Der Wijck)”. Kesimpulan dari skripsi ini 

menurut Buya Hamka orang tua dan pendidik meurpakan 

lembaga menanamkan nilai-nilai karakter pada anak 

sedini mungkin, membiasakan diri pada prilaku yang baik 

dan memberi contoh pandangan hidup pada anak baik itu 

dalam prilaku ataupun akhlak. Menurut Buya Hamka 

karakter yang negatif itu selalu memberikan sinyal yang 

negatif pula, pada dasarnya itu akan memberikan 

cerminan pada prilaku yang tidak baik dan segala sesuatu 

yang di terima anak selalu dalam bentuk-bentuk yang 

tidak positif. Oleh karna itu pentingnya karakter suatu 

anak bangsa agar tidak terjerumus pada prilaku yang 

menyimpang.
12

 Farah Prilia Arif Mengangkat Relefansi 

Pemikiran Hamka Dengan Pendidikan Karakter (Analisis 

Novel Tenggeelamnya Kapal Van Der Wijck. Sedangkan 

Penulis Mengangkat Penelitian Pendidikan Akhlak 

Menurut Buya Hamka dan Relevansinya Dalam 

Membangun Karakter Peserta Didik. Dalam penelitian 

inii terdapat kesaman saama-sama meneliti tentang 

pemikiran Buya Hamka namunn bedaannya peneliti 

terdahulu menfokuskan pada penelitian Relefansi 

Pemikiran Hamka Dengan Pendidikan Karakter (Analisis 

Novel Tenggeelamnya Kapal Van Der Wijck, sedangkan 

peneliti sekarang memfokuskan pada penelitian 

pendidikan akhlak menurut Buya Hamka dan 

Relevansinya Dalam Membangun Karakter Peserta Didik.  

 

H. Metode Penelitian 

Metodee penelitiian ialah upaya yang diilakukan 

orang secara sistematiis mengikuiti aturan-aturan untuk 

                                                             

12  Farah Prilia Arif, Relevansi Pemikiran Hamka Dengan pendidikan 
Karakter (Analisis Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Skripsi Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan, Pekanbaru 2019 
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menjawaab permasalahan yang akan diteliti.
13

 Metode 

Penelitiian padaa dasarnya ialah satu cara ilmiyah dalam 

memperoleh data untuk tujuuan dan kegunaan tertentu.
14

 pada 

metode penelitiian ini akan di jelaskan jeniis dan sifat 

penelitiian, sumber data, tahapa-tahapan penelitian,metode 

pengumpuulan daata dan tekniik analisiis data. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a) Jenis Penelitian 

Berdasarkaan permasalahan yangingin di teliti, maka 

penelitiian ini adalah jeniis penelitian kepustakaan atau 

libary reaserch. Terdapat beberapa defenisi mengenaii 

penelitian kepustakan ini. Mirzaqon. T. dan Purwokok 

mengungkapkan beberapa defenisi penelitiian 

kepustakaan salah satunyaa yaitu : 

Penelitiian kepustakan adalah salah satu studii yang di 

gunakan pada saat mengumpulkan  informasii dan data 

dengan bantuaan berbagaii macam materiial yang 

terdapat pada perpustakaan sepertii, dokumeen, buku, 

majaalah, kish-kisah sejaarah, dan lain-lain. Namun 

pendapat Khatibah ia mengatakan penelitian kepustakaan 

merupakan kegiiatan yang di lakukan secara sistematis 

untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data 

dengan menggunakan metode atau tekniik tertenntu 

untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang di 

hadapi melaluii penelitiian kepustakaan. 

Jadi penelitiian kepustaakaan merupakan kegiiatan 

penelitian yang dilakuukan dengan cara mengupulkan 

informasii dan data dengaan bantuaan berbagaii macaam 

materiial yang ada di perpustakaan baik itu bukuu 

refrensii, hasil penelitian sebelomnya yang sejeniis, 

artikel, cattatan, serta berbagaii jurnal yang berkaitan 

                                                             

13 Sukardi, MetodelogiPenelitianPendidikan, (Jakarta 

:BumiAksara, 2015). hal 19 
14 Sugiono, MetodePenelitianKuntitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung :Alfabeta, 2016). hal 3 
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dengaan masalah yang ingiin di teliti. Kegiatan di 

lakukan secara sis tematis dalam mengumpullkan 

mengolaah dan menyimpullkan data dengan 

menggunakaan metode dan teknik tertentu untuk mencari 

jawaban atas permasalah yang di teliti.
15

 

b) Sifat Penelitian 

Penelitiian ini bersiifat deskriptif analisis Deduktif. 

Adalah menariik suatu kesimpulan diulai dari pernyatan 

umuum menjadii pernyataann khususs dengan 

mengguunakan penalaraan atau rasiio (berfikir 

rasional).
16

 dengaan menggunaakan metode deskriptiif 

analisiis yaitu, pencariian berupa fakta, hasil dan ide 

pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, 

membuat interprestasi serta melakukan generalisasi 

terhadap hasil yang di lakukan.
17

 Dari pernyataan tersebut 

dapat kita simpulakan bahwa penelitian bersifat deskriptif 

ialah suatu metode penelitian yang berusaha untuk 

menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai 

dengan apa adanya dan di lakukan dengaan tujuuan yang 

utamaa, ialah untukk menggambaarkan  secara 

terperiinci, sistematis, fakta dan karekteristik abjek 

ataupun subjek yang di teliti secara tepat. 

2. Sumber Data 

Menurrut Suharsimi Arinkunto summber data pada 

penelitian ialah subyeek daimana sumber data itu 

didapat.
18

 untuk kesempurnaan dan kelegkapan data, 

penulis memperoleh sumber data yang dapat di percaya 

dan dapat di pertanggung jawabkan yang berkaiitan 

                                                             

15 Miya Sari, PenelitianKepustakaan : (LibaryReaserch) 

DalamPenelitianPendidikan IPA, Natural  Science : JurnalPenelitianBidan 

IPA danPendidikan IPa, Vol. 6, No. 1, 2020, hal 43-44 
16 Umardi Suryabrata, Metode Pendidikan, (Jakarta : Raja 

Grafindo, 2003). hal 15 
17 Munzir, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 

1990). hal 62 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan 

Praktis Edisi Revisi,(Jakarta : Rineka Cita,  1993). hal 202  
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tentang pemikiiran Buya Hamka Tentaang Pendidikan 

Akhlak, dan berbagaii buku-buku sebagaii penopang 

dalam menjawabrumusan masallah yang terkaiit dengaan 

penelitiian ini. Untukk iptu penuliis membagii sumberr 

data menjadii dua bagiian dalaam mengklarifikasikanya 

yairu : 

a) Sumber Data Primer 

Data primer ialah data yang sangat kita 

butuhkan dalam melakukan penelitian atau istilah lain 

dari primer adalah data yang pokok atau utama. 

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu : 

HAMKA, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, 

Jakarta: Bulan Bintang, 2002 

b) Sumber Data Skunder 

Data Skunder Adalah Data yang berfungsi 

sebagai data pendukung untuk menguatkan data 

primer.
19

 sumber data skunder dalam penelitian ini 

antara lain : 

1) Hadari Nawawi, Pendidikan Dalam Islam, 

Surabaya: Al-Ikhlas, 1993 

2) Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi 

Askara, 1991 

3) Ramayulis dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan 

IslamTelaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran 

Para Tokohnya, Jakarta: Kalam Mulia, 2009 

4) Suparto Raharjo, Ki Hajar Dewantara 

BiografiSingkat, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007 

5) Adhyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme Wacana 

Universal dalam Kontek Nasional, Jakarta: Al-

Kautsar, 2005 

6) Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 

Bandung: Angkasa, 2003 

                                                             

19 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu 

Komunikasi dan Sastra, (Yogyakarta : Graha  Ilmu, 2014). hal 71-72 
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7) Ali Abdul Wahid Wafi, Kejeniusan Ibnu Khaldun, 

Terj ; Sari Sarulita, Jakarta: Nuansa Press, 2004 

8) Amrullah Ahmad, Kerangka Dasar Masalah 

Paradigma Pendidikan Islam, Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 1991 

9) M. Rusli Karim, Pendidikan Islam sebagai Upaya 

Pembebasan Manusia, Yogyakarta: Tiara Wacana 

Yogya, 1991 

10) Zarnuji, Ta‟lim Muta‟alim, Terj ; Aliy As‟ad, 

Kudus: Menara Kudus, 1987 

11) Muhammad Utsman Najati, Ilmu Jiwa Dalam al 

Qur‟an, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005 

12) Rahman Ritongga, Akhlak Merakit Hubungan 

dengan Manusia, Surabaya: Amelia, 2005 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

metode dokumentasi. Dokumen ialah catatan pristiwa 

yang sudah lampau.
20

 dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

yang berkaitan dengan judul yang di angkat penulis 

tentang  Pendidikan Akhlak Menurut Buya Hamka. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang di gunakan penulis 

dalam mengumpulkan data analisis isi (Content analysis). 

Conten analysis ialah teknik sistematis untuk 

menganalisis isi peran dan pengelolaan pesan. Analisis 

ini sangat tepat di gunakan dalam penelitian pemikiran 

yang bersifat normatif. Dengan menggunakan content 

analysis, akan di peroleh suatu hasil atau pemahaman 

                                                             

20 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D), (Bandung : Alfabeta, 2014). hal 319 
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terhadap isi pesan yang disampaikan oleh sumber 

informasi secara objektif, sistematis dan relevan.
21

 

Secara langsung content analysis akan menganalisis 

terhadap makna yang terkandung dalam sumber primer 

yang digunakan dan mempunyai fungsi mengungkapkan 

makna simbolik yang tersamar. Penelitian ini berupa 

library research, maka pengumpulan data yang di 

gunakan adalah dengan menulusuri beberapa buku yang 

menjadi data primer yang di susun oleh buya hamka. 

Proses pengumpulan data ini di lakukan dengan bahan-

bahan dokumenyang ada, yaitu dengan melalui 

pencariaan buku-buku, jurnal dan lain-lain di katalog 

beberapa perpustakaan dengan mencatat sumber data 

yang terkait yang dapat digunakan dalam studi 

sebelumnya. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada penuliisan skripsii tentu terdapat sistematika 

pembahan, sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraiikan 

penegaasan judull, latarbelakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

hasil penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bagian ini berisii teori-teorii yang berisikan tentang 

penjelasaan tentaaing pendidikan akhlak secara umum dengan 

bagian sebagai berikut ; pengertian, sumber akhlak, ruang 

lingkup akhlak, tujuan pendidikan akhlak, dan metode 

pendidikan akhlak. 

 

 

                                                             

21Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : CV Pustaka Setia, 

2011). hal 105 
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BAB, III : Deskripsii Objek Penelitiian 

Dalam BAB ini berisi riwayat hidup Buya Hamaka, 

latar belakang pendidikan dan karya-karya Buya Hamka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nilai  

1. Pengertian Nilai  

 Nilai adalah sesuatu yang berbentuk abstrak, yang 

bernilai mensifati dan disifatkan terhadap sesuatu hal  yang 

ciri-cirinya dapat dilihat dari prilaku seseorang, yang memiliki 

hubungan yang berkaitan dengan fakta, tindakan, norma, 

moral, dan keyakinan. Menurut Muhmideyeli, nilai adalah 

gambaran sesuatu yang indah, yang mempesona, yang 

membuat kita bahagia dan senang serta merupakan sesuatu 

yang menjadikan seseorang ingin memilikinya. Menurut 

Arifin nilai adalah suatu pola normatif yang menentukan 

tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang berkaitan 

dengan lingkungan sekitar dan tidak membedakan fungsi-

fungsi tersebut. Sedangkan menurut Rohmat Mulyana nilai 

adalah rujukan terhadap keyakinan dalam menentukan suatu 

pilihan.  

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nilai sangatlah luas dan kompleks, nilai 

membantu seseorang untuk mengidentifikasikan apakah 

perilaku tersebut itu baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, 

benar atau salah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam 

bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai 

makhluk individu maupun makhluk sosial.  

 

2. Jenis-Jenis Nilai  

 Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar 

yang merupakan jenis-jenis nilai, yaitu nilai etika dan nilai 

estetika, sebagaimana yang dikemukakan Amsal Bakhtiar, 

yang mengatakan bahwa teori tentang nilai yang terdapat 

dalam filsafat mengarah pada permasalahan etika dan estetika. 

Menurut Kattsof, yang berkenaan dengan masalah kebaikan, 

dan estetika berkenaan dengan masalah keindahan.  
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a. Etika  

 Menurut Sadullah etika merupakan suatu teori tentang 

nilai-nilai adat atau kebiasaan, secara teoritis tentang nilai- 

nilai dan kebiasaan, dan terdapat ilmu kesusilaan yang 

memuat dasar untuk berbuat susila. Sedangkan moral 

pelaksanaannya dalam kehidupan. Menurut Amsal 

Bakhtiar etika juga dapat dipakai dalam dua bentuk arti, 

yang pertama, etika ialah suatu kumpulan ilmu 

pengetahuan yang mengenai penilaian terhadap suatu 

perbuatan manusia. Arti yang kedua, etika ialah suatu 

predikat yang dapat dipakai untuk membedakan perbuatan 

manusia dalam hal-hal tersebut.  

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa etika adalah cabang filsafat yang 

membicarakan perbuatan manusia. Cara memandang 

seseorang dari sudut prilaku baik atau tidak, etika 

merupakan suatu cabang dari filsafat yang membahas 

tentang prilaku manusia. Oleh karena itu, diperlukan etika, 

yang berguna untuk mencari tahu apa yang semestinya 

dilakukan oleh manusia.  

b. Estetika  

 Estetika ialah salah satu cabang ilmu filsafat. Estetika 

adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai 

keindahan dengan pengalaman-pengalaman yang berkaitan 

dengan seni. Menurut Muhmideyeli, estetika merupakan 

studi nilai dalam realitas keindahan. Sedangkan menurut 

Amsul Bakhtiar, estetika berkaitan dengan nilai tentang 

pengalaman keindahan dan berkaitan dengan manusia 

terhadap lingkungan dan fenomena disekelilingnya. 

 Keindahan memiliki arti bahwa segala sesuatu 

memiliki unsur-unsur yang tertata secara berurutan dan 

harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. 

Artinya, suatu objek yang indah tidak hanya memiliki sifat 



 

 

21 

yang selaras serta memiliki bentuk yang baik, melainkan 

harus memiliki kepribadian.
22

 

  

B. Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk 

mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan Linguistik 

(Kebahasaan), dan pendekatan terminolohik (peristilahan). 

Akhlak menurut bahasa, akhlak berasal dari bahasa 

Arab, yaitu isim masdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaqa, 

yukhliqu, iklaqan, searah dengan timbangan (wazan) tsulasi 

majid Af‟ala, yuf‟ilu if‟alan yang berarti al-sajiyah (perangai), 

ath-thabiyah (kelakuan, tabiyat, watak dasar), al‟adat 

(kebiasaan, kelaziman), al-maru‟ah (peradaban yang baik), 

dan al-din (agama). 

Tetapi, akar kata akhlakdari akhlaqa seperti yang 

disebutkan diatas nampaknya kurang pas, sebab isim masdar 

dari kata akhlaqa bukan akhlak tetapi ikhlaq. Bersamaan 

dengan ini maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa 

secara bahasa kata akhlak merupakan isim jamid atau isim 

ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, 

melainkan kata tersebut sudah memang sudah demikian 

adanya. Kata akhlaq adalah jamak dari kata Khilqun atau 

Khuluqun yang artinya sama dengan arti akhlaq sebagaimana 

telah disebutkan diatas. Baik kata akhlaq atau khuluq kedua-

duanya dijumpai dalam Al-Quran sebagai berikut : 

        

Artinya : „Dan sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yng agung”. (QS. Al-Qalam [68] : 4).
23

 

                                                             

22  Ade Imelda Frimayanti, ( Universitas Lampung ), Implementasi 

Pendidikan  Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 
8 No. II 2017, hal  230-232 

23Departemen Agma Ri, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi,. hal 564 
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Artinya : “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 

kebiasaan yang dahulu”. (QS. Al-Syu‟ara [26] : 137).
24

 

Ayat yang pertama disebutkan diatas menggunakan 

kata khuluq untuk arti budi pekerti, sedangkan ayat yang 

kedua menggunakan kata akhlak untuk arti adat kebiasaan. 

Dengan demikian kata akhlaq dan khuluq secara kebahasaan 

berarti budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, muru‟ah atau 

segalasesuatu yang sudah menjadi tabi‟at.
25

 

Dalam buku Akhlak tasawuf I yang di tulis oleh 

Mahjuddin disana terdapat pengertian akhlak secara etimologi 

berasal dari bahasa Arab Akhlaqo akhlak dalam bentuk jamak, 

sedangkan mufrodatnya adalah khuluq yang berarti budi 

pekerti, perangai, tingkahlaku dan tabiat.
26

 

Secara terminologi (istilah) ada beberapa definisi 

tentang akhlak. Sebagai berikut : 

a. Imam al-Ghazali 

Akhlaq merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa 

manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 

b. Ibrahim Anis 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannyalahirlah macam-macam perbuatan, baik atau 

buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. 

c. Abdul Karim Zaidan 

Akhlak merupakan nilai-nilai dan sifat-sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengan spontan dan 

timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau 

                                                             

24Ibid,. hal 373 
25Abudin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, (Jakarta : Rajawali 

Pers, 2013). hal  1-2 
26Mahjuddin, Akhlak Tasawuf I, (Jakarta : Kalam Mulia, 2009). hal 1 
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buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau 

meninggalkanya. 

Ketiga definisi yang dikutip diatas sepemikiran yang 

menyatakan bahwa akhlaq atau khuluq itu adalah sifat yang 

tertanam pada jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara 

sepontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran 

atau pertimbangan terlebih dahulu, serta tidak memerlukan 

dorongan dari luar. Disamping istilah akhlak, juga di keal 

istilah etika dan moral. Ketiga istilahini sama-sama 

menentukan nilai baik atau buruknya sikap dan perbuatan 

manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. 

Untuk akhlak standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, bagi 

etika standarnya pertimbangan akal pemikiran dan yang 

terakhir untuk moral standarnya adat kebiasaan yang uumnya 

berlaku pada lingkungan masyarakat.
27

 dan dari pengertian di 

atas terdapat lima ciri perbuatan akhlak, yaitu : 

Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah 

menjadi kepribadianya. Bila kita mengatakan bahwa si A 

misalkan sebagai orang yang berakhlak dermawan, maka 

sikap dermawan tersebut telah mendarah daging, kapan dan 

dimanapun sikap itu dibawanya, sehingga itu menjadi 

identitas yang membedakan dirinya dengan orang lain. 

Kedua, perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang 

dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Hal ini bukan 

berarti bahwa pada saat melakukan sesuatu perbuatan, orang 

yang melakukan dalam ke adaan yang tidak sadar, 

hilangingatan, tidur atau gila. Pada saat orang tersebut 

melakukan suatu perbuatan ia tetap sehat akal pikirannya dan 

sadar. Oleh sebab itu, perbuatan yang di kerjakan oleh 

seseorang dalam keadaan tidur, hilang ingatan, mabuk atau 

perbuatan reflek seperti berkedif, tertawa dan sebagainya 

tidaklah bisa disebut sebagai perbuatan akhlak. Karena 

                                                             

27Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq,.hal 1-3 
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perbuatan akhlak ialah perbuatan yang di lakukan seseorang 

yang sehat akal dan pikiranya. 

Ketiga, bahwa perbuatan akhlak ialah perbuatan yang 

timbul dari dalam diri setiap orang yang melakukannya, tanpa 

adanya pemaksaan atau dorongan dari luar. Perbuata akhlak 

adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar 

kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Oleh 

sebab itu, bila ada seseorang yang melakukan perbuatan, 

tetapi perbuatanya itu ia lakukan karena adanya unsur 

paksaan, tekanan atau ancaman dari luar, maka perbuatanya 

iru tidaklah bisa di sebut perbuatan akhlak. 

Keempat, bahwa perbuatan akhlak merupakan 

perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan 

perbuatan yang dilakukan dengan main-main atau karena 

bersandiwara. Bila kita melihat orang berbuat kejam, sadis, 

jahat dan seterusnya, tapi perbuatan itu kita lihat dalam 

pertunjukan film, maka perbbuatan itu tidaklah bisa kita sebut 

dengan perbuatan akhlak, karena perbuatan tersebut bukanlah 

perbuatan yang sebenarnya.
28

 

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas dapat 

penulis simpulkan bahwa pendidikan akhlak merupaka upaya 

sadar dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang 

pendidik agar terwujudnya sikap yang mampu mendorong, 

secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang bernilai baik 

dari seseorang. Dalam pendidikan akhlak ini kriteria benar dan 

salah untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk pada Al-

Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi ajaran Islam.
29

 

 

2. Sumber Akhlak 

Sumber akhlak ialah  landasan ataupun yang menjadi 

tolak ukur baikdan buruk atau mulian dan tercela. 

Sebagaimana keseluruhan ajaran islam, dasar-dasar akhlak 

                                                             

28Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia,.hal 4-5 
29Dindin Jamaludin, Pradigma Pendidikan Anak Dalam Islam, (Bandung : 

CV Pustaka Setia, 2013). hal 76 
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adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam konsep akhlak segala 

sesuatu di nilai baik ataupun buruk, mulia atau tercela, 

semata-mata karena syara‟ (Al-Quran dan Sunnah). di 

samping Al-Quran dan Sunnah, hati nurani dan pandangan 

masyarakat juga bisa di jadikan sebagai tolak ukur untuk 

menentukan baik dan buruk, mulia atau tercela. Tetapi hati 

nurani danpandangan masyarakat di atas hanya bersifat nisbi 

sedangkan Al-Quran dan Sunnah bersifat mutlak.
30

 

Al-Quran dapat dijadikan landasan paling utama 

dalam pendidikan akhla, karena Al-Quran ialah kitab yang 

dapat daijadikan petunjuk dari kegelapan menujucahaya yang 

terang, sebagaimana dengan firman-Nya : 

                    

                    

Artinya : “Dengan kitab itulah Allah menunjuki 

orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan 

keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan 

orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang 

benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan 

yang lurus”. (Qs. Al-Maidah : 16).
31

 

Selain itu akhlak juga ialah sistem moral yang bertitik 

pada ajaran islam, sedangkan hadis bisa di jadikan sebagai 

landasan yang keduasetelah Al-Quaran sebagai penguat 

wahyau Tuhan. Karena hadis termasuk penjelas dari Al-

Quran, oleh sebab itulah hadis bisa diterima sebagai landasan , 

sebagaimana firman-Nya : 

                                                             

30 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 
cet.IX, 2007). hal 4 

31Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi,. hal 110 
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Artinya : “Harta rampasan (fai') dari mereka yang 

diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari 

penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, 

kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu 

jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di 

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, 

Allah sangat keras hukuman-Nya”.(Qs. Al-Hasyr : 7).
32 

Yang dimaksud dasar-dasar akhlak ialah yang menjadi 

ukuran baik dan buruk ataupun mulia dan trcela, sebagaimana 

yang di ajarkan oleh ajaran islam, sumber akhlak ialahAl-

Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan 

masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dan 

bukanpula karna baik ataupun buruk dengan sendiriya 

sebagaiman pandangan Mu‟tazilah. Pada konsep akhlak, 

segala sesuatu di nilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, 

semata-mata karena Syara‟ (Al-Quran dan Sunnah) 

menilainya demikian. Mengapa sifat sabar, syukur, pemaaf, 

pemurah dan jujur misalkandi nilai baik? Tidak lain karena 

Syara‟ menilai semua sifat-sifatitu baik.begitupun sebaliknya, 

kenapa pemarah, tidak besyukur, pendendam, kikir dan dusta 

                                                             

32Ibid., hal 546 
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misalkan di nilai buruk? tidaklain pula karena Syara‟ menilai 

demikian.
33

 

Menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH, Al-

Quran merupakan sumber ajaran agama yang paling utama. 

Menurut keyakinan umat Islam yang di akui kebenaranya oleh 

penelitian ilmiah Al-Quran adalah kitab suci yang memuat 

firman-firman Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan 

oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rosul 

Allah sedikit femi sedikit selam 22 tahun 2 bulan 22 hari, 

diawali di mekah dan di madinah. Tujuanya agar bisa menjadi 

pesoman dan petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupanya 

untuk mencapai kesejahteraan didunia dan diakhirat. 

Sedangkan Al-Hadits ialah sumber sumber kedua dalam 

ajaran agama Islam apa yang disebutkan dalam Al-Quran 

diatas dijelaskan dan dirinci lebihlanjut oleh Rosulullah Saw 

dengan Sunnah beliau pleh sebab itu, Sunnah Rosul yang kini 

terdapat dalam Hadits merupakan pemaparan serta penjellasan 

otentik (sah dan dapat dipercaya sepenuhnya). sebagai sumber 

agama dalam ajaran Islam, Al-Hadits mempunyai peranan 

penting setelah Al-Quran. Sebagai utusan Allah Nabi 

Muhammad SAW mempunyai weewenang menjelaskan dan 

merinci wahyu Allah secara umum. 

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 

44 sebagai berikut : 

                       

           

Artinya : “(Mereka kami utus) dengan membawa 

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan kami 

turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan”. (Qs. An-Nahl ayat : 44) 

                                                             

33Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,. hal 4 
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Maksud dari ayat di atas yaitu, perintah-perintah, 

larangan-larangan, aturan-aturan dan lain-lain yang terdapat 

dalam Al-Quran. Tugas untukmenjelaskan wahyu Allah telah 

dijalankan oleh Rosulullah. Penjelasan inilah yang kita kenal 

dengan nam Hadits atau Sunnah Rosul. Akan tetapi, ada 

sementara ahli hadist menyatakan bahwa istlah Hadits di 

pergunakan untuk Sunnah qouliyah (perkataan Nabi) sedang 

Sunnah fi‟liyah (perbuatan) dan Sunnah taqriyah tidak disebut 

hadits, tetapi sunah saja. Dengan demikian, Sunnah lebih luas 

pembahasannya dibanding dengan Hadist. 

Hadits mempunyai nilai yang tinggi setelah Al-Quran, 

banyak ayat Al-Quran yang mengemukakan tentang 

kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai Rosul-Nya. Oleh 

karena itu, mengikuti jejak Rosulullah Saw sangatlah besar 

besar pengaruhnya pada pembentukan pribadi dan watak, 

akhlak sebagai seorang muslim sejati. Dari ayat tersebut dapat 

kita pahami bahwa ajaan islamserta pendidikan akhlak mulia 

yang harus di ketahui agar menjadi manusia yang hidup sesuai 

dengan tuntunan Syari‟at, yang bertujuan untuk kemaslahatan 

serta kebahagiaan uman manusia. Ssungguhnya Rosulullah 

Saw merupakan contoh serta teladan bagi umat manusia yang 

mengajarkan srta menanamkan nilai-nilai akhlak yang sangat 

mulia kepada umatnya.  

Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik 

akhlaknya dan manusia yang paling sempurna ialah yang 

memilikiakhlak al-karimah yang merupakan cerminan dari 

imamn yang sempurna. Akhlak bersumber pada Al-Quran 

wahyu Allah yang idak di ragukan keaslianya dan 

kebenarannya. Semua umat Nabi Muhammad harus diajarkan 

membaca Al-Quran dan seluruh imat muslim harus 

mencontoh Nabi Muhammad Saw. Akhlak Islam merupakan 

suatu alat pengontrol setiap perbuatan manusia dan setiap 

perbuatan manusia diukur dengan sumber yaitu Al-Quran dan 
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Sunnah sebagai sumber akhlak. 
34

 dari urain diatas jelaslah 

bagi kita bahwa ukuran baik atau buruk dari akhlak yang pasti, 

objektif, komperensif dan universal adalah Al-Quran dan 

Sunnah Rosulullah SAW. 

 

3. Ruang Lingkup Akhlak 

Jika definisi tentang ilmu akhlak tersebut kita 

perhatikan dengan seksama, akan tampak bahwa ruang 

lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas tentang 

perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkanya 

apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau 

perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut dengan 

ilmu yang berisi pembahsan dalam upaya mengenal tingkah 

laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukuman, 

terhadap perbuatanya itu, yaitu apakah perbuatan tersebut 

tergolong baik atau buruk.
35

 

Pada ilmu ushul fiqih yang menjadi rujukan pencarian 

hukum maka kita mengenal prinsip Maqasid Al-Syari‟ah  

yang tidak lain merupapkan salah satu prinsip fiqih yang 

mengkaitkan dengan akhlak. Segala sesuatu menjadi benar 

apabila tidak bertentangn dengan ilmu prinsip utama 

kemaslahatan (Al-Maslahalih Al-Dhururiyah). maka merujuk 

terhadap prinsip tersebut, diperoleh ruang lingkup akhlak 

harus berpedoman pada : 

a. Hifdu ad-Din (Menjaga Agama), tidak boleh suatu 

ketetapan yang ditetapkan yang akan menimbulnya 

kerusakan keberagamaan seseorang. 

b. Hifdu an-Nafs (Menjaga Jiwa), tidak boleh suatu ketetapan 

yang dapat mengganggu jiwa orang lain atau 

mengakibatkan oang lain menderita. 

c. Hifdu al-Aql (Menjaga Akal), tidak boleh ada ketetapab 

yang biisa mengganggu akal sehat dan menghambat 

                                                             

34Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2009).  hal 224 

35Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia,.hal 6-7 
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perkembangan pengetahuan atau membatasi kebebasan 

berfikir. 

d. Hifdu an-Nasl (menjaga Keluarga), 

e.  tidak boleh ada ketetapan yang dapat menimbulkan 

rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan  orang tua 

dengan anak.  

f. Hifdu al-Mall (Menjaga Harta), tidak ada ketetapan yang 

menimbulkan perampasan tanpa hak. 

Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa, 

cukuplah akhlak meliputi setiap aspek kehidupan desuai 

dengan kedudukan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, 

khilafah di muka bumi serta bagi makhluk ciptaan Allah 

SWT. Dengan demikian Basyir merumuskan bahwa ruang 

lingkup akhla sebagai berikut : Akhlak terhadap Allah SWT, 

akhlak terhadapkeluarga, akhlak tehadap masyarakat, akhlak 

terhadap makhluk lain. Apabila kedudukan, antara prinsip 

maqsaid al-syari‟ah dengan rumusan Ahmad Azhar Basyir 

tentang runag lingkup akhlak maka terlihat pada satu 

aspekyang tertinggi yaitu aspek pemeliharaan terhadap harta. 

Akhlak bagaimana manusia bersikap terhadap harta sangat di 

perlukan mengingat banyak manusia tergelincir pada lubang 

kesesatan di karenakan oleh harta.
36

 

Menurut sistematikan yang lain, ruanglingkup akhlak, 

antara lain : 

a. Akhlak Terhadap Allah SWT 

                     

          

Artinya : “Dan ingatah ketika luqman berkata kepada 

anaknya, diwaktu  ia memberi pelajaran kepadanya: 

                                                             

36Mujono, Imam, Ibadah dan Akhlak Dalam Islam cetakan 2, (Yogyakarta : 

UII Pers Indonesia, 2002). hal 94 
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“hai anakku, janganlah kamu   mempersekutukan Allah 

sesungguhnya  mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar”. (Qs. Luqman ayat : 13).
37

 

Ayat tersebut mengisyaratkan bagaimana seharusnya 

manusia mengesakan penciptanya dan memegang prinsip 

tauhid dengan tidak menyekutukan Allah, contohnya seperti 

dengan menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala 

larangan yang telah Allah tentukan, dan menjalankan 

kehidupan denganberpedoman kepa Al-Quaran dan Hadits. 

Akhlakpun dalam islalm meliputi semua aktivitas manusia 

dalam segala bidang hidup dan kehidupan. Akhlak terhadap 

Allah atau Khalik (pencipta), antara lain sebagai berikut : 

1) Mencintai Allah lebih dari segala-galanya, jadi kita sebagai 

makhluk Allah haruslahmengabdi dan memberikan cinta 

kepadanya. 

2) Melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala 

laranga-Nya. 

3) Mensyukuri nikmat dankarunia Allah. 

4) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. 

5) Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi 

setelah berikhtiar maksimal. 

6) Memohon ampunan hanya kepada Allah 

7) Bertaubat hanya kepada Allah. Taubat yang apaling tinggi 

adalah taubat nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-

benarnya taubat 

8) Tawakal(berserah diri) kepada Allah.
38

 

Berdasarkan ungkapan diatas kita sebagai umat 

manusia haruslah bisa menunjukkan sikap atau akhlak yang 

baik sesuai dengan ajaran agama seperti yang telah di 

contohkan oleh Rosulullah SAW. 

 

                                                             

37Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Al-KAhfi,. hal  
38Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 

2011). hal 356 
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b. Akhlak Terhadap Rosulullah SAW 

                     

                       

                       

Artinya : “ Wahaiorang-orang yang beriman! 

Taatilah Alllah dan taatilah Rosul (Muhammad) dan ulil Amri 

(pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

kepada Allah (Al-Quran) dan Rosul (Sunnah), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Qs. An-

Nisa Ayat : 59).
39

 

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa kita di perintahkan 

untuk mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad saw dan kita 

harus mencintai, memulyakan, mengikuti, mentaati dan 

mengucapkan shalawat serta salam kepada Rosulullah Saw. 

c. Akhlak Terhadap Orang Tua 

                    

                 

Artinya : “ Dan kami perintahkan kepadamu manusia 

(berbuat bai) kepada dua orang ibu-bapaknya : ibunya telah 

mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, 

dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku 

dan kepada dua orang ibu-bapakmu, dan hanya kepada 

kamilah tempatmu kembali”. (Qs. Luqman Ayat : 14).
40

 

                                                             

39Departemen Agma Ri, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi,. hal. 87 
40Ibid., hal. 412 
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Islam mendidik anak-anak untuk selalu berbuat baik 

kepada kedua orang tuasebagai rasa terimakasih akan 

perhatian, kasih sayang, dan semua yang telah mereka perbuat 

untuk anak-anaknya. Contohnya; seperti patuh menjalankan 

semua printah orang tua dan guru, dan berkata sopan terhadap 

orang yang lebih tua. 

d. Akhlak Terhadap Orang Lain 

                   

              

Artinya : “ Dan jangalah kamu memalingkan 

mukamu dari manusia (karna sombong) dan janganlahkamu 

berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri”. (Qs. Luqman ayat : 18).
41

 

Ayat tersebut memerintahkan kita agar berbuat baik 

dan sopan santun dengan sesama manusia, kita dilarang untuk 

memalingkan muka karna sombongan. Kaitanya dengan 

kehidupan bermasyarakat. Contohnya; seperti selalu berbuat 

baik dan selalu sopa terhadap sesama manusia , tidak bersipat 

acuh tak acuh, harus salaing tolong menolong dan bahu-

membahu dalam kebaikan. 

e. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

                  

                  

                        

                                                             

41Ibid., hal. 412 
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Artinya : “ Dan jika keduanya memaksamu unruk 

mempersekurukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak 

mempunyai ilmu tentang itu, mak janganlah engkau manaati 

keduanya, dan pergaulilah keduanya didunia dengan baik, 

danikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian 

hanya kepada-Ku tempat kembalimu. Maka aku beritahukan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Qs. Luqman Ayat 

: 15).
42

 

Berdasarkan ayat diatas Allah memerintahkan 

manusia utuk memiiki prinsip dan ilmu agar tidak tersesat 

kejalan kesesatan, bahakan dalam ayat tersebut Allah 

melarang manusia untuk menaati perintah orang tua jika 

mereka memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah dan 

kita tidak mengetahui ilmu akan hal itu. 

Karna tujuan akhlak ialah mencapai kebahagian hidup 

umat manusia dalam kehidupanya, baik didunia maupun 

diakhirat. Jika, seseorang dapat menjaga kualitas Mu‟amalah 

ma‟allah dan Mu‟amalah ma‟annas, insya Allah niscaya akan 

memperoleh jaminan kebahagian hidup, baik duniawi maupun 

ukhrawi.
43

 

Seseorang yang memiliki akhlakul karimah pantang 

berbohong, sekalipun terhadap diri sendiri dan tidak pernah 

menipu apalagi menyesatkan orang lain.  

Orang seperti itu biasanya akan hidup dengan tenang 

dan damai, memiliki pergaulanluas dan banyak relasi, serta 

dihargai kawan dan disegani siapapun yang mengenalnya. 

Ketentraman dan kebahagian hidup seseorang tidak 

berkorelasi positif dengan kekayaan, kepandaian, atau jabatan. 

Bila seseorang berakhlakul karimah, terlepas apakah ia 

seorang yang kaya ataupun miskin, berpendidikan tinggi atau 

rendah, memiliki jabatan tinggi, rendah ataupun tidak 

                                                             

42Ibid., hal. 412 
43Nur Hidayat, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta : penerbit Ombak, 2013). hal 

26-27 
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memiliki jabatan sekalipun, insya Allah akan tetap 

memperoleh kebahagiaan. 

 

4. Macam-Macam Akhlak  

Secara garis besar akhlak itu terbagi menjadi dua 

macam yaitu: a) akhlak mahmudah yaitu akhlak yang terpuji 

atau akhlak mulia, b) akhlak madzmumah yaitu akhlak yang 

tercela. Adapun indikator utama daro akhlak yang baik adalah 

sebagai berikut:  

a. Perbuatan yang diperintahka oleh ajaran Allah dan 

Rasulullah SAW yang termuat dalam Al-Qur‟an dan As-

Sunnah. 

b. Perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan 

akhirat. 

c. Perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan 

manusia dimata Allah dan sesama manusia. 

d. Perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syari‟at islam, 

yaitu memelihara agama Allah, akal, jiwa, keturunan, dan 

harta kekayaan. 

Sedangkan indikator perbuatan yang buruk atau 

akhlak yang buruk yang tercela adalah sebagai berikut:  

a. Perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datangnya 

dari setan. 

b. Perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan 

merugikan di akhirat. 

c. Perbuatan yang menyimpang dari tujuan syari‟at islam, 

yaitu merusak agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta 

kekayaan.  

d. Perbuatan yang menjadikan permusuhan dan kebencian. 

e. Perbuatan yang menimbulkan bencana bagi kemanusiaan. 
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f. Perbuatan yang melahirkan konflik, peperangan, dan 

dendam yang tidak berkesudahan.
44

 

Akhlak mahmudah adalah segala sifat yang baik yang 

telah dicontohkan oleh Rasullah SAW dalam kehidupannya 

baik dalam segala ucapannya maupun perbuatannya, adapun 

yang termasuk akhlak mahmudah (akhlak terpuji) antara lain:  

a. Ridho kepada Allah SWT. 

b. Cinta dan beriman kepada Allah SWT  

c. Beriman kepada Malaikat, Kitab, Rasul, hari Kiamat, dan 

Takdir. 

d. Taat beribadah. 

e. Selalu menepati janji. 

f. Melaksanakan amanah 

g. Berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan 

h. Qanaah 

i. Tawakal 

j. Tadharu, sabar, syukur, dan juga Tawadhu.  

Akhlak madzmumah (akhlak tercela) menurut syara 

dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya yaitu sifat-sifat ahli maksiat 

pada Allah, adapun yang termasuk akhlak tersebut antara lain:  

a. Kufur 

b. Syirik 

c. Murtad 

d. Fasik 

e. Riya 

f. Takabur 

g. Mengadu domba 

h. Dengki 

i. Husut 

                                                             

44Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak, (Bandung:CV Pustaka 

Setia, 2012), hal 206  
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j. Kikir 

k. Suka balas dendam 

l. Khianat, memutuskan tali silaturahmi 

m. Putus asa, dan segala perbuatan tercela menurut pandangan 

islam.
45

 

 

C. Nilai-Nilai Akhlak  

1. Pengertian Nilai-Nilai Akhlak  

nilai adalah sifat yang terdapat pada sistem 

kepercayaan, yang telah diyakini oleh manusia. Nilai dapat 

juga dianggap sebagai keharusan suatu cita yang menjadi 

dasar bagi keputusan yang diambil oleh seseorang. Nilai-nilai 

itu bagian dari kenyataan yang tidak 

dapat dipisahkan atau diabaikan. Setiap orang bertingkah laku 

sesuai dengan seperangkat nilai, baik itu nilai yang sudah 

tertulis maupun yang belum tertulis.
46

 

Akhlaq adalah kata jamak dari kata tunggal khuluq  

Kata khuluq adalah lawan dari kata khalq. Khuluq merupakan 

bentuk batin sedangkan khalq merupakan bentuk lahir. Khalq 

dilihat dengan mata lahir (Basyar) sedangkan khuluq dilihat 

dengan mata batin (Basyirah). 

Keduanya dari akar kata yang sama yaitu khalaqa. Keduanya 

berarti penciptaan, karena memang keduanya telah tercipta 

melalui proses. Khuluq atau akhlaq adalah sesuatu yang telah 

tercipta atau terbentuk melalui sebuah proses.
47

 

Sedangkan menurut Erwin Yudi Prahara dalam 

bukunya Pendidikan Agama Islam. Akhlak adalah tabiat atau 

sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, 

sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-

                                                             

45Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010), hal 

30-31  
46Dr. Sjarkawi, M.Pd, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014),h 29 
47Nasirudin, Pendidikan Tasawuf, (Semarang: Rasail, 2009), 31   
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sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan 

spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi.
48

 

Maka menurut penulis nilai-nilai akhlak dapat 

diartikan sebagai kepercayaan dasar yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia berupa perbuatan yang terpuji (akhlak 

mahmudah) seperti:  

a. Ridho kepada Allah SWT. 

b. Cinta dan beriman kepada Allah SWT  

c. Beriman kepada Malaikat, Kitab, Rasul, hari Kiamat, dan 

Takdir. 

d. Taat beribadah. 

e. Selalu menepati janji. 

f. Melaksanakan amanah 

g. Berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan 

h. Qanaah 

i. Tawakal 

j. Tadharu,  

k. sabar,  

l. ikhlas 

m. syukur,  

n. dan juga Tawadhu.
49

 

 

2. Ciri-Ciri Nilai Akhlak  

Ciri-ciri nilai akhlak adalah sebagai berikut: 

a. Kebaikannya bersifat mutlak  

b. Kebaikannya bersifat menyeluruh  

c. Bersifat tetap, langgeng, dan mantap 

                                                             

48 Erwin, Yudi, Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, (Ponorogo: 

STAIN Po PRESS, 

2009), 184.   
49Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010), hal 

30-31   
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d. Berbentuk kewajiban yang harus di patuhi 

e. Berwujud pengawasan yang menyeluruh. 
50

 

 

 

  

 

   

 

  

                                                             

50 Taufik Hidayat, Adab dan Akhlak Menuntut Ilmu,(Jakarta:Cita Putra 

Bangsa, 2010),h.50 
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