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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hakikat Akhlak 

1. Pengertian akhlak  

Secara etimologis akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, akhlak juga berarti sifat 

yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila 

di perlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahuli.
18

 

Secara terminologis ada beberapa pengertian akhlak di antaranya adalah 

sebagai berikit : 

a. Imam Al – Ghozali 

Menurut imam Al – Ghozali akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan – perbuatan dengan 

gampang dan mudah tanpa mememerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 

b. Abdul Karim Zaidan  

Menurut Abdul Karim Zaidan yang dimaksud dengan akhlak 

adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai 

perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian dapat memilih atau 

meninggalkannya. 

 

                                                             
18

 Yunahar  Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000 ) h. 1 
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c. Ibrahim Anis  

Menurut Ibrahim Anis akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau 

buruk.
19

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dambil pengertian bahwa akhlak 

adalah suatu sikap manusia berdasarkan agama islam yang telah meresap dalam 

jiwa dan diwujudkan memalui prilaku lahiria, perbuatan atau sikap yang 

tertanama dalam diri manusia yang mencerminkan adab kesopan atau prilaku 

laku yang baik atau buruk yang dilakukkan dengan sengaja dengan kkata 

lainakhlak merupakan tindakan manusia yang berpedomann pada pentujuk Allah 

SWT baik dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rosul. 

2. Ruang Lingkup Akhlak 

Dalam ilmu ushul fiqih yang menjadi rujukan pencarian hukum maka kita 

mengenal prinsip Maqasid Al Syari‟ah yang tidak lain merupakan salah satu 

prinsip fiqih yang mengkaitkan dengan akhlak. Segala sesuatu menjadi benar 

apabila tidak bertentangan dengan lima prinsip utama kemaslahatan (Al- 

Maslahalih Al dharuriyah). Maka merujuk pada prinsip tersebut, didapatkan 

ruang lingkup akhlak harus berpedomanpada : 

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

menimbulkan rusaknya keberagamaanseseorang 

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

mengganggu jiwa orang lain atau menyebabkan orang lainmenderita 

                                                             
19

 Ibid h.2. 
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c. Hifdu al-Aql (Menjaga Akal), tidak boleh ada ketetapan mengganggu 

akal sehat, menghambat perkembangan pengetahuan atau membatasi 

kebebasan berpiki 

d. Hifdu an-Nasl (Menjaga Keluarga), tidak boleh ada ketetapan yang 

menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orang 

tua dengananak 

e. Hifdu al-Mall (Menjaga Harta), tidak boleh ada ketetapan 

menimbulkan perampasan kekayaan tanpahak. 

Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa, cakupan akhlak meliputi 

semua aspek kehidupan sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk individu, 

makhluk sosial, khalifah di muka bumi serta sebagi makhluk ciptaan Allah SWT. 

Dengan demikian Basyir merumuskan bahwa ruang lingkup akhlak sebagai 

berikut: Akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap 

masyarakat, akhlak terhadap makhluk lain.  

Apabila dipadukan, antara prinsip maqsaid al-Syari‟ah dengan rumusan 

Ahmad Azhar Basyir tentang ruang lingkup akhlak maka terlihat ada satu aspek 

yang tertinggal yaitu aspek pemeliharaan terhadap Harta. Akhlak bagaimana 

manusia bersikap terhadap harta sangat diperlukan mengingat banyak manusia 

tergelincir pada lubang kesesatan dikarenakan oleh harta. 

Menurut sistematika yang lain, ruang lingkup akhlak, antara lain : 

 

1. Akhlak terhadap AllahSWT 

2. Akhlak terhadap Rasulullah SAW; 

3. Akhlak pribadi 
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4. Akhlak bermasyarakat 

5. Akhlak bernegara 

Akhlak dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan objeknya, 

berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua bagian: 

1. Akhlak mahmudah (akhlak terpuji) atau akhlak karimah (akhlak 

yangmulia) 

Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab 

akhlaq mahmudah. Mahmudah merupakan bentuk ma‟ful dari kata 

hamida yang berarti “dipuji”. Akhlak terpuji disebut pula dengan 

akhlaq karimah (akhlak mulia), atau makarim al-akhlaq (akhlak 

mulia), atau al-akhlaq al-munjiyat (akhlak yang menyelamatkan 

pelakunya. 

2. Akhlak mazhmumah (akhlak tercela) atau akhlak sayyiyah (akhlak 

yangjelek) 

Kata mazhmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. 

Akhlak mazhmumah berarti akhlak tercela. Segala bentuk akhlak yang 

bertentangan dengan akhlak terpuji disebut akhlak tercela.  

Berdasarkan objeknya, akhlak dibedakan menjadi dua: 

 

1. akhlak kepadakhalik. 

 

2. akhlak kepadamakhluk 

 

a. akhlak terhadap RasulullahSAW 

 

b. akhlak terhadap keluarga 

 

c. akhlak terhadap dirisendiri 
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d. akhlak terhadap sesama atau oranglain 

 

e. akhlak terhadap lingkunganalam.
20

 

 

Jadi dapat diambil keseimpulan bahwa, ruang lingkup akhlak dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap Allah SWT dan akhlak terhadap 

makhluk ciptaanAllah. Akhlak terhadap Allah adalah sikap dan perilaku manusia 

dalam melakukan berbagai aktivitas dalam rangka berhubungan dengan Allah 

(hablun minallah). 

 Sementara itu, akhkak terhadap makhluk bisa dirinci lagi menjadi 

beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia dan mahkluk hidup 

selain manusia. 

3. Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar-dasar pendidikan akhlak adalah Al Qur‟an dan Al Hadis, Al Qur‟an 

dapat dijadikan landasan yang paling utama dalam pendidikan akhlak, karena Al 

Qur‟an merupakan kitab yang dapat dijadikan penunjuk dari kegelapan menuju 

penerangan.Sebagai mana firmannya dalam Al-Qur‟an : 

                

       

Artinya:“Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keredhaan-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”.(Q.S : Al-Maidah :16)
21

 

 

 

                                                             
20

 Rosihon Anwar, Akhlak Tasauf, (Bandung: Setia Pustaka, 2010), h. 31. 
21

 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 88. 
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Selain itu akhlak merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran Islam, 

sedangkan Hadis dapat dijadikan sebagai landasan yang kedua setelah Al Qur‟an 

sebagai penguat wahyu tuhan, karena hadis termasuk penjelas dari Al Qur‟an, 

maka dari itulah Hadis dapat diterima sebagai landasan sebagaimana firman-Nya : 

 ...             ... 

 
 

Artinya:“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah” (Q.S Al Hasyr: 7)
22

 
 

Yang dimaksud dengan dasar-dasar akhlak adalah yang menjadi ukuran 

baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, 

sumber akhlak adalah Al-Qura‟an dan sunnah. Bukan akal pikiran dan pandangan 

masyarakat sebagaimana etika dan moral. Dan bukan pula baik buruk dengan 

sendirinya. 

 Dalam konsep akhlak, sesuatu itu dinilai baik dan buruk terpuji atau 

tercela, semata-mata karena syara‟(Al-Qur‟an dan sunnah) menilainya demikian. 

Kenapa sifat sabar, pemaaf, pemurah dan jujur itu baik. Begitu juga sebaliknya, 

kenapa pemarah, tidak bersyukur, dendam, kikir itu dinilai buruk, tidak lain 

karena syara‟ menilai dengan demikian.
23

 

Al-Qur‟an merupakan  sumber ajaran agama pertama dan utama. Menurut 

keyakinan umat Islam yang diakui kebenaranya oleh penelitian ilmiah Al-Qur‟an 

adalah kitab suci yang memuatfirman-firman Allah, sama persis dengan yang 

                                                             
22

Ibid, h.436. 
23

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI Universitas Mummadiyah 

Yogyakarta, 2006, h. 4. 
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disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi Muhammad sebagai Rasul Allah 

sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah dan di 

Madinah. Tujuannya untuk menjdi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia 

dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat 

kelak.
24

 

Al-Hadits adalah sumber kedua agama dan ajaran agama Islam. Apa yang 

disebutkan dalam Al-Qur‟an di atas dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh 

Rasulullah Saw dengan sunnah beliau. Sebagai sumber agam dan ajaran Islam, 

Al-Hadits mempunyai peranan penting setelah Al-Qur‟an. Sebagai utusan Allah 

nabi Muhammad SAW mempunyai wewenang menjelaskan dan merinci wahyu 

Allah secara umum. 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 44 sebagai berikut: 

 

                     

Artinya: Mereka Kami utus dengan membawa keterangan-keterangan (mukzjizat) 

dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur‟an agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada 

mereka dan supaya mereka memikirkan.
25 

 

Maksud ayat diatas yaitu, Perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan 

lain-lain yang terdapat dalam Al-Qur‟an. Tugas menjelaskan wahyu Allah telah 

dilaksanakan oleh Rasulullah. Penjelasan inilah yang kita kenal dengan nama 

hadits atau sunnah Rasul. 

 

                                                             
24

 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), h.93 
25

 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 217. 
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Sedangkan sebagian ahli hadis ahli hadits menyatakan bahwa istilah hadits 

dipergunakan untuk sunah qauliyah (perkataan Nabi) sedang sunnah fi‟iyah 

(perbuatan) dan sunnah taqriyah tidak disebut hadits, tetapi sunnah saja.  

Dengan demikian,sunnah lebih luas pembahasannya dibandingkan 

denganhadits. Hadits memiliki nilai yang tinggi setelah Al-Qur‟an, banyak ayat 

al- qur‟an yang mengemukakan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW 

sebagai Rasulnya. Oleh karena itu, mengikuti jejak Rasulullah SAW sangatlah 

besar pengaruhnhya dalam pembentukan pribadi dan watak, akhlak sebagai 

seorang muslim sejati.  

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan 

akhlak mulia yang harus diteladani agar menjadi manusia yang hidup sesuai 

dengan tuntutan syari‟at, yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan 

umat manusia. Sesunggunya Rasulullah SAW adalah contoh serta terladan bagi 

umat manusia yang mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai akhlak yang sangat 

muliakepada umatnya.  

Sebaik-baik manusia adalah yangpaling baik akhlaknya dan manusia yang 

paling sempurna adalah yang maemiliki akhlak al-karimah yang merupakan 

cerminan dari iman yang sempurna.Akhlak bersumber pada Al-Qur‟an wahyu 

Allah yang tidak diragukan keasliannya dan kebenarannya.  

Semua pengikut Nabi Muhammad harus diajarkan dengan membaca al-

qur‟an semua muslim harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Akhlak Islam 

adalah alat sebagai pengontrol semua perbuatan manusia dasn setiap perbuatan 

manusia diukur dengan sumber yaitu al-qur‟an dan al-hadits.  
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Dengan demikian kita harus selalu mendasarkan pada al-qur‟an dan al-

hadits sebagai sumber akhlak.
26

 Dari uraian di atas jelaslah bagi kita 

bahwa ukuran yang pasti, objektif, komperhensif dan universal untuk 

menentukan akhlak baik buruk hanyalah al-qur‟an dan sunnah 

MuhammadSAW. 

B. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Kata pendidikan akhlak berasal dari dua suku kata kata yaitu pendidikan 

dan akhlak, masing-masing perkataan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Pengertian Pendidikan 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan dirinya untuk masyarakat.
27 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentmuknya 

kepribadian yang utama.
28

 

                                                             
26

Mansur,PendidikanAnakUsiaDiniDalamIslam,(Yogyakarta:PustakaPelajar,2009),h.224. 
27

 UU RI NO. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), 

(Jakarta: Sinar Baru Grafika, 2003), h.2 
28

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma‟arif, 

1980), h.19. 
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Pendidikan dilihat dari istilah bahasa Arab maka mencakup berbagai 

pengertian, antara lain tarbiyah, tahzib, ta‟lim, ta‟dib, siyasat, mawa‟izh, „ada 

ta‟awud dan tadrib. Sedangkan untuk istilah tarbiyah, tahzib, dan ta‟dib sering 

dikonotasikan sebagai pendidikan. Ta‟lim sering diartikan pengajaran, siyasat 

diartikan siasat, pemerintahan, politik, dan pengaturan.  

Muwa‟izh diartikan pengajaran atau peringatan. Ada Ta‟awud diartikan 

pembiasaan dan tadrib diartikan pelatihan. Istilah itu sering dipergunakan oleh 

beberapa ilmuan sebagaimana Ibn Miskawaih dalam bukunya berjudul tahzibul 

akhlak, Ibn Sina memberi judul salah satu bukunya kitab al-siyasat, Ibn al Jazzar 

al-Qairawani membuat judul salah satu bukunya berjudul siyasat al-shibyan wa 

tdaribuhum, dan Burhan al-Islam az-Zarnuji memberikan judul salah satu 

karyanya Ta‟lim al- Muta‟alim, tharikat-taalum. 

Pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan awal, bahwa 

pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan 

kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik. Secara istilah, 

tarbiyah, ta‟dib, dan ta‟lim memiliki perbedaan satu sama lain dari segi 

penekanan, namun apabila ditilik dari segi unsur kandungannya, terdapat 

keterkaitan kandungannya yang saling mengikat satu sama lain yakni dalam hal 

memelihara dan mendidik anak.  

Kata ta‟dib lebih menekankan kepada penguasaan ilmu yang benar dalam 

diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. 

Sedangkan pada at-Tarbiyah, difokuskan pada bimbingan anak supaya berdaya 

dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara sempurna. 
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Sedangkan kata ta‟lim, titik tekannya pada penyampaian ilmu pengetahuan yang 

benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman amanah 

kepadaanak. 

Dari pemaparan ketiga istilah, maka terlihat bahwa proses ta‟lim 

mempunyai cakupan yang lebih luas dan sifatnya lebih umum dibandingkan 

dengan proses tarbiyah dan ta‟dib. Pendek kata pendidikan telah didefinisikan 

oleh banyak kalangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, namun pada 

dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan 

awal, bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efesien. 

Sedangkan didalam Islamsendiri  PendidikanIslamdapat diartikan sebagai 

pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak 

dan keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan untuk menghadapi 

masyarakat dengan segala kebaikan, dan kejahatannya, manis dan pahitnya, 

Mpendidikan Islam dapat diartikan juga tempat memberikan bimbingan jasmani 

dan rohani berdasarkan hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran Islam. 

Melihat pandangan di atas atau yang telah diungkapkan beberapa ilmuan 

muslim, maka kita perlu mengkaji kembali sejarah perkembangan pendidikan 

Islam pada masa Rasulullah SAW, proses penanaman akidah dan pembiasaan 

perilaku sesuai dengan ketentuan Islam kepada kaum Quraisy berlangsung secara 

bertahap yang membutuhkan kegigihan dan kesabaran.  
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Kegigihan dan kesabaran Rasulullah yang ditransformasikan pada 

pembimbingan, pemberian motivasi, penanaman nilai, dan penciptaan kondisi 

yang lebih baik kemudian dapat merubah tatanan bangsa Arab secarakeseluruhan. 

Berkenaan denganpendidikan juga merupakanpengenalan dan pengakuan 

mengenai suatu tempat sesuai dengan tatanan penciptaan yang ditanamkan secara 

progresi ke dalam diri manusia, proses ganda, pertama melibatkan masuknya unit-

unit makna suatu objek pengetahuan kedalam jiwa seseorang dan yang kedua 

melibatkan sampainya jiwa pada unit-unit makna tersebut. 

Dari beberapa definisi pendidikan di atas tidak mengarah pada perselisihan 

pendapat. Karena pada intinya mereka dalam berpendapat mempunyai tujuan 

yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang sempurna. Disamping itu pada 

hakikatnya pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian, perilaku, 

serta pengembangan potensi pada peserta didik. 

b. Pengertian Akhlak 

Akhlak, secara etimologi isitilah yang diambil dari bahasa Arab dalam 

bentuk jamak, Al-Khuluq merupakan bentuk mufrod (tunggal) dari Akhlak yang 

memilik arti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti.. Kata akhlak dalam 

pengertian ini disebutkan dalam al-Quran dalam bentuk tunggal. Kata khulq dalam 

firman Allah SWT merupakan pemberian kepadaMuhammad sebagai bentuk 

pengangkatan Rasul Allah.  
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Sebagaimana Al-Quran surat Al- Qolam ayat 4 menyebutkan : 

   

Artinya : 

“Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti 

agung”(Q.S Al-Qolam: 4)
29

 
 

 

Ayat diatas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, memiliki akhlak 

yang paling mulia. Oleh karena itu, seluruh umat manusia yang beriman kepada 

Nabi Muhammad SAW, wajib menjadikan akhlak beliau sebagai rujukan perilaku 

dan suri tauladan. 

Akhlak sering dikaitkan dengan etika dan moral. Etika dan moral berasal 

dari bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama, kebiasaan. Sedang budi pekerti 

dalam bahasa Indonesia merupakan kata mejemuk dari kata budi dan pekerti. 

Budi berasal dari bahasa sansakerta yang berarti yang sadar, pekerti berasal dari 

bahasa Indonesia sendiri yang berarti kelakuan.  

Sedangkan moral berasal dari bahasa latin mores yaitu jamak dari mos 

yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia dikatakan 

bahwa moral adalah penetuanbaik buruk perbuatan dan kelakuan.
30

Adapun kata 

etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-

asas akhlak (moral).
31

 

                                                             
29

Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2005), h. 451. 
30

Abudin Nata, Akhlak Tasauf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 92. 
31

Ibid, h. 89 
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Secara etimologi kedua istilah akhlak dan etika mempunyai kesamaan 

makna yaitu kebiasaan dengan baik dan buruk sebagai nilai kontrol. Di dalam 

kitab Ihya Ulumuddin, dinyatakan bahwa, Khuluk yakni sifat yang tertanam dalam  

jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa 

pertimbangan dan pemikiran yang mendalam.  

Al-Ghazali berpendapat bahwa adanya perubahan-perubahan akhlak bagi 

seseorang adalah bersifat mungkin. Misalnya dari sifat kasar kepada sifat kasian. 

Disini Imam al-Ghazali membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan 

terhadap beberapa ciptaan Allah, kecuali apa yang menajadi ketetapan Allah 

seperti langit dan bintang- bintang.  

Sedangkan pada keadaan yang lain seperti pada diri sendiri dapat diadakan 

kesempurnaan melalui jalan pendidikan. Menghilangkan nafsu dan kemarahan 

dari muka bumi sungguh tidaklah mungkin namun untuk meminimalisir keduanya 

sungguh menjadi hal yang munkin dengan jalan menjinakan nafsu melalui 

beberapa istilah latihan rohani.
32

 

Sementara itu Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa, etika adalah ilmu 

yang mempelajari ilmu soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia yang 

dapatmerupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat 

merupakan perbuatan.
33
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Dari pemaparan di atas diperoleh titik temu bahwa antara akhlak, etika dan 

moral memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaanya terletak dari segi objek 

dan fungsinya. Dilihat dari objeknya akhlak, etika, dan moral sama-sama 

menentukan tentang baik buruk perbuatan yang dilakukan manusia. Dan 

persamaan dari segi fungsinya dapat dikatakan bahwa etika, moral, dan akhlak 

sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan 

manusia untuk ditentukanbaik-buruknya.
34

 

Sementara perbedaanya terletak pada dasarnya. Akhlak menilai dari 

ukuran ajaran Al-Qur‟an dan Al-Hadits, etika berkaca pada akal fikiran atau 

filsafat dan moral berdasarkan norma hidup yang ada di maasyarakat berupa adat 

atau aturan tertentu. Akhlak yang berdasarkan pada Al-Qur‟an dan Al-Hadits 

maka akhlak bersifat mutlak, absolut, dan tidak dapat diubah. Sementara etika, 

moral, dan susila berdasar pada sesuatu yang berasal dari manusia maka lebih 

bersifat terbatas dan dapat berubah sesuai tuntutan zaman. 

Adapun pengertian akhlak secara terminologi, menurut para ulama 

sebagaiberikut :
 

1) Imam Al Ghazali (1055-1111M) 

 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir 

perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan 

dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatau tindakan 

yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, ia dinamakan 

akhlak yang baik, tetapi jika ia menimbulkan tindakan yang jahat, 
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maka ia dinamakan akhlak yang buruk. 

2) Ibn Maskawaih (941-1030M) 

Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa mealaui pertimbangan pikiran 

terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat 

aslinya ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. 

Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan 

pertimbangan, kemudian dilakukan teru- menerus, maka jadilah suatu 

bakat dan akhlak. 

3) Muhyiddin Ibn Arabi (1165-1240M) 

 

Keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa 

melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Keadaan tersebut 

pada seseorang boleh jadi merupakan tabiat atau bawaan, dan boleh 

jadi juga merupakan kebiasaan melaui latihan dan perjuangan. 

4) MuhammadAl-Hufi 

 

Akhlak adalah adat yang dengan sengaja dikehendaki keberadaanya. 

Dengan kata lain akhlak adalah azimah (kemauan yang kuat) tentang 

sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi adat 

(kebiasaan) yang mengarah kepada kebaikan atau keburukan. 

5) Al-Qurthubi 

Akhlak adalah suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab 

kesopanannya disebut akhlak, karna perbuatan itu termasuk bagian 

darikejadiannya. 
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6) Abu bakar jabir aljaziri 

Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, 

yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk,  dengan cara yang di 

sengaja.
35

 

Dari beberapa pendapat para ulama di atas maka dapat disimpulkan  

bahwa akhlak adalah Perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, 

sehingga telah menjadi kepribadianya, dilakukan dengan mudah dan tanpa 

pemikiran, yang timbul dari dalam dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa 

adanyapaksaan atau tekanan dari luar, dan perbuatan itu dilakukan dengan 

sesunggunya, bukan main-main atau bersandiwara serta dilakukan ikhlas semata-

mata karena Allah. 

Dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para pakar di atas dapat 

penulis simpulkan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian 

peserta didik agar menjadi lebih sempurna. Sedangkan akhlak diartikan sebagai 

perbuatan, perilaku, perangai atau budi pekerti. Jadi, pendidikan akhlak adalah 

proses pembentukan perilaku anak kearah yang lebihbaik. 

2. Materi Pendidikan Akhlak 

Dalam proses belajar mengajar itu ada isi (materi) yang relevan dengan 

tujuan pengajaran. Memang secara mudah dapat dikatakan bahwa isi proses itu 

sesuai dengan tujuan yang hendak di capai. Namun dalam operasinya tidak 

semudah itu diperlukan pakar yang benar-benar ahli dalam merencanakan isi 
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(materi) proses tersebut.
34 

Oleh sebab itu pendidikan akhlak tidak dapat dijalankan dengan hanya 

menghafalkannya saja tentang hal baik dan buruk, akan tetapi bagaimana 

menjalankannya sesuai dengan nilai-nilainya. Ada beberapa bagian dalam hal ini 

antara lain: pertama, mengumpulkan mereka dalam satu kelompok yang berbeda 

karakter, kedua, membantu mereka untuk menemukan jati dirinya dengan 

memberikan pelatihan, ujian, dan tempaan, membentuk kepribadian atau 

mendoktrin dengan selalu menjauhi hal-hal yang jelek dan selalu berpegang teguh 

kepadakebaikan. 

3. Metode Pendidikan Akhlak 

Yang dimaksud dengan metode disini adalah semua cara yang di gunakan 

dalam upaya mendidik. Kata metode diartikan secara luas, karena mengajar 

adalah salah satu bentuk upaya mendidik, maka metode yang di maksud disini 

mencakup juga metode mengajar. Karena banyak sekali dijumpai pendapat para 

ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pemebentukan dan 

pembinaan akhlak mulia.  

Makadari itu metode pendidikan akhlaksejalandengan semua keperluan 

dan kebutuhan manusia. Selain memungkinkan seseorang untuk mengabil 

inspirasi dari Al-Qur‟an dan As-Sunah berupa metode- metode terbaik yang telah 

membina diri, mempertinggi semangat dan mebuka hati manusia pada petunjuk 

Illahi dan pada peradaban Islam. 
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Berikut ini beberapa metode pendidikan akhlak dalam Islam, supaya kita 

juga tahu metode apa yang sebaiknya kita pakai, di antara metode tersebut adalah: 

1. Metode Nasehat 

Yang di maksud dengan nasehat adalah penjelasan tentang kebenaran dan 

kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang di 

nasehati dari bahaya serta menunjukannya ke jalan yang mendatangkan 

kebahagiaan yang bermanfaat.
36

 

Memberikan nasehat merupakan metode penting dalam pendidikan akhlak, 

dengan metode pendidikan ini pendidikan dapat menanamkan pengaruh yang baik 

kedalam jiwa apabila di gunakan dengan cara yang dapat mengetukrelung jiwa 

dengan pintunya yang tepat. Bahkan, dengan metode ini pendidik mempunyai 

kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan 

dan kemaslahatan serta kemajuan masyarakat dan umat.  

Cara ini di maksud, hendaknya nasihat lahir dari hati yang lurus. Artinya, 

pendidik berusaha menimbulkan kesan bagi pesrta didiknya bahwa ia orang yang 

mempunyai niat baik dan sangat peduli terhadap kebaikan peserta didik, terutama 

dalam mengubah anak dalam perilaku buruk menjadi baik. 

Dalam metode nasihat atau pelajaran juga terdapat ruang besar guna 

mengarahkan orang lain kepada kebaikan. Pada saat ini yang memberi nasihat 

dapat mencari waktu dan situasi yang tepat agar mencapai faidah yang di 

harapkan. Kemudian Al-Qur‟an juga penuh dengan cerita-cerita tentang pelajaran 

bagi orang-orang yang mau berfifkir. 
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Demikian peranan pelajaran atau nasihat sebagai metode pembinaan 

akhlak isami yang cocok bagi semua aspek pembinaan seperti Rohani, Jasmani, 

Akal, Kemasyarakatan, dan masalah hati. 

2. Metode Teladan 

Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberikan contoh, 

baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir dan lain lain. Banyak ahli pendidikan 

berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakanmetodeyang paling 

berhasil guna. Hal itu karena dalam belajar, orang plllada umumnya lebih mudah 

menangkap yang kongkrit dari pada yang abstrak. 

Metode teladan sangat evektif untuk diterapkan terhadap peserta didik, 

mengingat peserta didik sangat kritis terhadap permasalahan yang ia hadapi, 

metode teladan diterapkan terhadap peserta didik yang bertujuan agar peserta 

didik dapat mengikuti ajaran akhlak yang diterapkan. 

 sebagaimana firman Allah: 

                       

Artinya: 

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

baik(Q.S : Al-Ahzab : 21)
37

 

 

Berdasarkan surat Al Ahzab ayat 21 bahwa keteladanan termasuk hal 

terpenting dalam pendidikan akhlak, karena pada waktu itu Allah telah 

menjadikan nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah atau suritoladan yang baik 

bagi umatnya. 
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3. Metode Pembiasan 

Metode pembiasaan sangat evektif jika penerapanya dilakukan terhadap 

peserata didik karena memiliki rekaman ingatan yang kuat dan kondisi 

kepribadian yang belum matang, sehingga mereka terlarut dalam kebiasaan yang 

mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu sebagai awal dalam proses 

pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang sangat evektif dalam menanamkan 

nilai-nilai moral kedalam jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini 

kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupannya semenjak ia mulai 

melangkah keusia remaja dan dewasa.
38

 

Kebiasaan itu sulit dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. 

Pembentukan kebiasaan terbentuk melaluin pengulangan dan memperoleh 

bentuknya yang tepat apabila disertai kepuasan.Contohnya: seorang anak yang 

sering mendengarkan orang tuanya mengucapkan nama Allah, denga tidak di 

sadari dia akan mengenal nama-nama Allah.  

Hal itu kemudian mendorong tumbuhnya jiwa keagamaan pada anak 

tersebut, dan sebaliknya. Atas dasar itulah pembiasaan yang awalnya bersifat 

mekanistis hendaknya di usahakan agar menjadi kebiasaan atas dasar kesadaran 

(kehendak dan kata hati) peserta didik sendiri. Hal ini sangat mungkin apabila 

pembiasaan secara berangsur-angsur di sertai dengan penjelasan-penjelasan dan 

nasihat- nasihat, sehingga makin lama akan timbulkebiasaan. 
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4. Metode Hukuman 

 Metode hukuman itu perlu di terapkan karena mengingat manusia 

tidaksama selamanya, dan tentu saja metode hukuman tidak dijadikan 

sebagaitindakan yang pertama kali, metode hukuman di terapkan setelah dengan 

nasihat dan teladan tidak mempan.
39 

Metode hukuman merupakan metode terburuk, tetapi dalam kondisi tertentu harus 

digunakan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan 

pendidik dalam menggunakan hukuman : 

2) Hukuman adalah metode kuratif, artinya tujuan hukuman ialah 

untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan 

memelihara peserta didik lainnya, bukan untuk balasdendam. 

3) Hukuman baru digunakan apabila metode lain, seperti nasihat dan 

peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki pesertadidik. 

Sebelum dijatuhi hukuman, peserta didik hendaknya lebih dulu 

diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaikidiri. 

4) Hukuman yang dijatuhkan pada peserta didik hendaknya dapat 

dimengerti olehnya, sehingga ia sadar akan kesalahannya dan tidak 

mengulanginya. 

5) Hukuman psikis lebih baik ketimbang hukumanfisik. 

 

6) Hukuman hendaknya disesuaikan dengan perbedaan latar belakang 

kondisi pesertadidik 

                                                             
39

 Muhamad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, ( Bandung : Al Ma‟arif, 1993 ), 

h.341. 

 



37 
  

 

7) Dalam menjatuhkan hukuman, hendaknya diperhatikan prinsip 

logis, yaitu hukuman disesuaikan dengan jeniskasalahan. 

8) Pendidik hendaknya tidak mengeluarkan ancaman hukuman yang 

tidak mungkindilakukan.
40

 

5. Metode Hikmah 

Metode hikmah ini mempunyai keistimewaan tersendiri dari pada metode 

yang lain, karena peristiwa itu dapat menimbulkan suatu situasi yang khas dalam 

perasaan, artinya peristiwa akan sangat membekas pada perasaan yang akan 

mengakibatkan luluhnya perasaan itu sendiri.
41

 

4. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan adalah titik tolak akhir yang akan dicapai dalam suatu usaha. 

Begitu pula halnya dengan tujuan pendidikan akhlak, menurut para ahli Islam 

merumuskan tujuan pendidikan akhlak sebagai berikut: 

Menurut Fr. Mahmud Yunus dalam bukunuya pokok-pokok pendidikan 

dan pengajaran mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak ialah membentuk 

putra dan putri yang berakhlak mulia, berbudi luhur, bercita-cita tinggi, 

berkemauan keras, beradab, sopan santun, manis tutur bahasanya, jujur dalam 

segala perbuatannya suci murni hatinya.
42 

Sedangkan menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan utama pendidikan 

akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa 

berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digarikan oleh Allah swt. Inilah yang 
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akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhlak 

mulia merupakan tujuan pokok dalam pendidikan akhlak. Akhlak seseorang akan 

dianggap mulia jika perbuatanya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung 

dalamAl-Qur‟an.
43

 

Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa risalah ajaran Islam 

sebagai rahmat bagi semesta alam. Rasulullah SAW adalah teladan bagi setiap 

muslim dalam segala hal, baik dalam hal keagamaan maupun hal keduniaan. 

Meneladani Rasulullah SAW merupakan kewajiban setiap muslim hingga hari 

perhitungan nanti. 

 Perintah untuk menjadikan Beliau sebagai tauladan adalah firman Allah: 

              

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi oranh yang mengaharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah(Q.S. Al- Ahzab : 

21).
44

 
 

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi 

pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat-istiadat yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. Kalau diperhatikan, ibadah-ibadah inti dalam Islam memiliki tujuan 

pembinaan akhlak mulia.  

Shalatbertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-

perbuatan terela sedangkan  zakatdi samping bertujuan menyucikan harta juga 

bertujuan menyucikan diri dengan memupuk kepribadian mulia dengan cara 

membantu sesama,puasabertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai 
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syahwat sedangan haji,bertujuan diantaranya memunculkan tenggang rasa 

dankebersamaan dengansesama.
45

 

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, bahwa pendidikan akhlak juga 

mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman yang 

beramalsaleh. 

Tidak ada sesuatu pun yang menyamai amal saleh dalam 

mencerminkan akhlak mulia ini. Tidak ada pula yang menyamai 

akhlak mulia dalammencerminkan keimanan seseorang kepada 

Allah dan konsistensinya kepada manhaj Islam. 

2) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani 

kehidupanya sesuai dengan ajaran Islam. Melaksanakan apa yang 

diperintahkan agama dan meninggalkan apa yang diharamkan, 

menikmati hal-hal yang baik dan dibolehkan serta menjauhi 

segala sesuatu yang dilarang, keji, hina, buruk, tercela, 

danmungkar. 

3) Mempersiapkan insan beriman dan amal saleh yang bisa 

berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang 

maupun nonmuslim. Mampu bergaul dengan orang-orang yang 

ada disekelilingnya dengan mencari Ridha Allah, yaitu dengan 

mengikuti ajaran-Nya dan petunjuk- petunjuk Nabi-Nya. Dengan 

semua ini dapat tercipta kestabilan masyarakat dan 
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kesinambungan hidup umatmanusia. 

4) Mempersiapkan insan beriman dan amal saleh yang mampu dan 

mau mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan amar 

ma‟ruf nahi munkar dan berjuang fi sabilillah demi tegaknya 

agamaIslam. 

5) Mempersiapkan insan beriman dan amal saleh yang mau merasa 

bangga dengan persaudaraanya sesama muslim dan selalu 

memberikan hak-hak persaudaraan tersebut, mencintai dan 

membenci hanya karena Allah, dan sedikitpun tidak kecut oleh 

celaan orang hasad selama dia berjalan di jalan yangbenar. 

6) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bahwa dia 

adalah bagian dari seluruh umagt Islam yang berasal dari 

berbagai daerah, suku, dan bahasa. Atau insan yang siap 

melaksanakan kewajiban yang harus ia penuhi demi seluruh umat 

Islam selama diamampu. 

7) Mempersiapkan insan beriman dan selah yang merasa bangga 

dengan loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha sekuat 

tenaga demi tegaknya panji-panji Islam di muka bumi. Atau insan 

yang rela mengorbankan harta, kedudukan, waktu, dan jiwanya 

demi tegaknya syariatIslam. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan 

akhlak ialah untuk membentuk laku perbuatan yang bermanfaat baik kepada 

dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga terjalin 
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hubungan yang harmonis, terkendali menurut tuntutan hati nurani, yang senantiasa 

merasa seluruh gerak hidupnya hanya untuk mencapai ridha AllahSwt. 

5. Subyek Pendidikan Akhlak 

Dalam pembahasan mengenai pendidikan, manusia yang bergantung 

disebut murid dan yang menjadi tempat bergantung disebut guru atau pendidik, 

sehingga keduanya disebut sebagai subyek didik. Al-Ghazali sangat 

mengagungkan posisi guru diatas segalanya sebagaimana ungkapannya bahwa 

hak guru atas muridnya lebih agung dibandingkan hak orang tua atas anaknya 

karena orang tua hanya penyebab keberadaan anaknya di alam fana dan guru lah 

penyebab hidupnya yang kekal. Ia juga menambahkan bahwa makhluk yang 

paling mulia di muka bumi adalah manusia, sedangkan yang paling mulia 

penampilannya ialah kalbunya, guru atau pengajar selalu menyempurnakan, 

mengagungkan, dan menyucikan kalbu itu serta menuntunnya untuk dekat 

kepadaAllah. 

Istilah pendidik dalam bahasa Arab disebut “al murabbi” atau sering 

disebut juga al-muaddib”. Sedangkan untuk istilah guru, dalam bahasa Arab 

disebut dengan kata” “al-mu‟ allim” dan juga al- ustad.
46

Secara sederhana 

dapatlah didefinisikan bahwa yang dimaksud pendidik ialah setiap orang yang 

dengan sengajamempengaruhi orang lain (peserta didik). dari definisi tersebut 

maka dapat dibedakan menjadi 2 macam pendidik diantara yaitu: 

1) Pendidik kodrati, yaitu orag tua yang secara kodrat telah diberi amanat 

oleh Allah untuk menjadikan pendidik bagi anak- anaknya, dan kelak 
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Allah akan meminta pertanggung jawaban atas amanat yang telah 

diberikannya itu. Itulah sebabnya orang tua dianggap sebagai pendidik 

utama atau primer bagi anak- anaknya.
 

2) Pendidik karena jabatan, yaitu seseorang yang karena jabatan 

mengemban tugas, sebagai pendidik, baik sebagai guru, dosen, tutor, 

pamong atau istilahlain. 

Baik pendidik kodrati (orang tua) maupun pendidik jabatan (guru, dosen, 

dan sebagainya), kedua-duanya memegang peranan yang sangat penting dalam 

pendidikan. 

Adapun syarat-syarat menjadi pendidik (guru) adalah: berjiwa rabbani 

yang benar dan ikhlas, tawadlu‟  (rendah hati), khasyyah (takut kepada Allah), 

zuhud (tidak materialistis), sabar dan tabah hati, menguasai bidang studinya, tetap 

terus belajar, segera kembali kepada kebenaran, gemar bermusyawarah, 

mengedepankan kejujuran, bisa diteladani, bersikap adil, penyantun dan pemaaf, 

serta mengetahui dan memahami tabiat murid. 

Sementara istilah peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan 

“mutaāllim” ataupun “thālibu”, sedangkan dalam BahasaIndonesia istilah peserta 

didik dikenal dengan sebutan, si terdidik, murid, siswa, pelajar, mahasiswa, warga 

pelajar dan sebagainya. 

Maka secara sederhana dapatlah didefinisiskan bahwa yang dimaksud 

peserta didik ialah setiap orang atau sekelompok orang, tanpa ada batasan 

usiatertentu yang menjadi sasaran pengaruh usia pendidikan yang dilakukan oleh 

pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. 
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6. Evaluasi Pendidikan Akhlak 

Sejak manusia melakukan usaha mendidik anak-anaknya pastilah mereka 

telah pula melakukan usaha menilai hasil-hasil mereka dalam mendidik anak-anak 

mereka itu. Kendatipun dalam bentuk dan cara yang sangat sederhana. Memang 

tindakan tersebut adalah wajar karena sebenarnya penilaian atau evaluasi hasil-

hasil pendidikan itu tidak dapat dipisah-pisahkan dari usaha pendidikan  itu 

sendiri, evaluasi merupakan salah satu aspek yang hakiki dari usaha itusendiri. 

Dari uraian diatas, dapat diturunkan beberapa pengertian evaluasi, 

yaitu: 

1) Sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala 

sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan dunia pendidikan. 

2) Sebagai kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatanpendidikan 

3) Sebagai alat untuk mengukur sampai mana penguasaan anak 

didik terhadap bahan pendidikan yang telahdiberikan.
47

 

Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian 

terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat 

komprehensif dari seluruhaspek-aspek mental psikologis dan spritual religius, 

karena hasil pendidikan Islam bukan saja menjadikan anak didik menjadi sosok 

pribadi yang hanya bersikap religius melainkan juga berilmu dan berketrampilan 

yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan danMasyarakat.
48

 

 

                                                             
47

Khoirun Rosyadi, Pendidikan Profektik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h.283-384 
48

Ibid, h.284 
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C. Penelitian yang Relevan 

  Penelitian terdahulu  yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan  

terhadap penelitian yang ada, serta untuk menghindari terjadinya  plagiasi dalam 

penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. A. Munir, “ PendidikanAkhlakPerspektif KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitab 

Adabul Alim Wal Muta‟alim‟‟dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa pemikiran pendidikan akhlak KH. Hasyim Asy‟ari memiliki 

kecenderungan mengetengahkan nilai-nilai estetika yang bernafaskan 

sufistik dengan memberikan perhatian khusus dalam mendidik akhlak..
49

 

  Persamaan penelitian A. Munir dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti tentang pendidikan akhlak, namun penelitian A. Munir ini hanya 

mengkaji pemikiran satu tokoh saja yaitu KH.Hasyim As‟ari sedangkan penelitian 

ini menBBgkaji pemikiran dua tokoh yaitu Hamka dan Zakiah Dradjad. 

2. Ahmad Busroli, “ Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam Al-

Ghazali Dalam Pendidikan Karakter di Indonesia‟‟ dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa Ibnu Miskwaih dan Imam al-Ghazali 

membicarakan beberapa komponen akhlak dalam Tahzibul Akhlak dan 

Ihya Ulum Ad-Din-nya, yaitu tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan 

akhlak, materi, metode,pendidik,peserta didik.
50

 

                                                             
49

A. Munir, Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif KH. Hasyim asy‟ari  Dalam Kitab 

Adabul Alim Wal Muta‟alim” TesisUniversitas Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. h. 

138 
50

Ahmad Busroli, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol “Pendidikan Akhlak Ibnu 

Miskawaih dan Imam Al-Ghazali Dalam Pendidikan Karakter di Indonesia” Atthulab : Jurnal 

Pendidikan Agama Islam, Vol 4, No2, 2019. h.12   
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  Persamaan penelitian Ahmad Busroli dengan penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti tentang pendidikan akhlak.Perbedaan penelitian Ahmad Busroli 

dengan penelitian ini yaitu, penelitian Ahmad Busroli mengkaji pemikiran Ibnu 

Miskwaih dan Imam Al-Ghazali sedangkan penelitian ini mengkaji pemikiran 

Hamka dan Zakiah Dradjad. 

3. Isnawati, “Studi Komparasi Pemikiran Hasan Al- Bana dan Ahmade 

Dahlan Tentang Konsep Pendidikan Akhlak “ 2017.dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa  pemikiran antara Hasan Al-Banna 

dalampendidikan Islam adalah menjadikan al-quran dan Sunnah 

Rasullullah SAW sebagai asas pondasi dalampendidikan Islam, tauhid 

sebagai materi utama dalam pendidikan Islam, perlunya pendidikan 

keterampilan dan guru haruslah mampu menjadi panutan dan memiliki 

kompetensi.
51

 

  Persamaan penelitian Isnawati dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti tentang pendidikan akhlak.Perbedaan penelitian Isnawati dengan 

penelitian ini yaitu, penelitian Isnawati mengkaji pemikiran Hasan Al-bana dan 

Ahmad Dahlan, sedangkan penelitian ini mengfkaji pemikiran Hamka dan Zakiah.

                                                             
51

Isnawati,  UniversitasIslam  Negeri Sunan Gunung Jati,  “Studi Komparasi Pemikiran 

Hasan Al- Bana dan Ahmade Dahlan Tentang Konswep Pendidikan Islam” Tesis. 

JurusaTarbiyah.Program Studi Ilmu Pendidikan Islam. Universitas Islam  Negeri Sunan Gunung 

Jati,, 2017, h. 101 
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