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ABSTRAK 

 

PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSEFEKTIF  

IMAM AL-GHAZALI 

 

Oleh 

Munshorif 

 

Pendidikan akhlak tidak bisa dipisahkan dari ruang lingkup 

pendidikan Islam. Sebab, pendidikan akhlak yang bertujuan untuk 

mencapai akhlak yang sempurna merupakan puncak dari tujuan 

pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, seorang 

muslim tidak dapa dikatakan dikatakan sempurna agamanya bila 

akhlak dalam kehidupannya tidak mencerminkan akhlak yang baik. 

Pendidikan akhlak adalah upaya sadar dan terencana untuk 

menanamkan nilai-nilai akhlak yang di internalisaikan kedalam 

pribadi peserta didik sehingga diharapkan akan terbentuk kepribadian 

yang berakhlak mulia. Imam Al-Ghazali adalah seseorang yang 

menekuni dunia pendidikan khususnya ilmu bidang keagamaan. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pendidikan 

Akhlak Menrut Prespektif Imam Al-Ghazali”. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (liberary 

research) dengan pendekatan Deskriftif Kualitatif atau sering di sebut 

metode penelitian narulalistik karena penelitiannya di lakukan pada 

kondisi yang alamiah(natural setting). Sumber data yang di gunakan 

dalam penelitian ini bersifat tekstual yang di ambil dari berbagai 

literatur yang kemudian di pilah-pilah lalu dimasukkan kedalam 

kategori sumber primer dan sumber skunder.peneliti ini memilih 

teknik filosofis yaitu menyelidiki persoalan yang muncul dengan cara 

di kaji lebih universal. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemikiran Imam Al-

Ghazali terkait dengan konsep pendidikan akhlak untuk mengatasi 

degradasi moral saat ini dapat dilakukan dengan membangun kualitas 

pendidikan terutama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak Islami 

dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan. Untuk meningkatkan 

pendidikan akhlak Islami, menanamkan nilai-nilai akhlak yang 

bersifat permanen, membangun kepribadian muslim yang kaffah. 

Selain itu, Imam Al-Ghazali juga memaparkan mengenai langkah-

langkah pendidikan akhlak untuk mengatsi degradasi yang terdiri dari 

pendidikan akhlak yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadits, tujuan 

pendidikan akhlak, tahapan yang dicapai dalam pembentukan akhlak 



iii 

yaitu Takhalli, Tahalli, Tajalli, serta metode pembentukan nya dengan 

cara keteladanan, At-Tajribah, riyadhah dan mujahadah. Pendidikan 

akhlak oleh Imam Al-Ghazali dapat di sesuaikan pada pendidikan saat 

ini, karena pendidikan akhlak yang dikemukakan oleh Imam AL-

Ghazali selaras dengan pendidikan Agama Islam didalam kurikulum 

saat ini. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak Islam 
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MOTTO 

 

 ………             (٣٢سرٕا : اإل ) 

Artinya : 

“…..Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

Sebaik-baiknya.” 

(Q.S Al-Isra’ 17:23). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Agar tidak terjadi salah pemahaman dalam memahami 

makna yang terkandung dalam judul ini, penulis merasa perlu 

untuk memberikan penegasan. Adapun judul skripsi ini adalah : 

PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSEFEKTIF IMAM AL-

GHAZALI Dalam judul tersebut ada beberapa istilah yang perlu 

untuk di jelaskan yaitu: 

1. Pengertian Pendidikan  

Menurut Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi 

dari suatu Negara, dan dilakukan setidaknya untuk tujuan 

kepentingan Negara itu sendiri. Pendidikan adalah persiapan atau 

bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak.  

Menurut UU SISDIKNAS no.20 tahun 2003, pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya serta memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.
1
 

2. Akhlak  

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.
2
 

Dari keterangan di atas jelaslah bagi kita bahwa akhlak 

itu harus bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak 

                                                             
1 Undang-Undang, SIKDIKNAS, No. 20 Th. 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), h.1 
2
 Yuhanar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000). h.2 

1 
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memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan atau 

pengaruh dari luar (eksternal). 

3. Perspektif  

Maksud dari kata persepektif disini adalah berasal dari 

bahasa inggris yaitu perspective yang di artikan dengan 

pandangan tetap memandang kedepan harapan baik.
3
 

Sedangkan dalam ensiklopedi Indonesia bahwa 

perspektif adalah penglihatan yang menembus.
4
 Dengan 

demikian perspektif adalah cara memandang atau sudut pandang 

seseorang terhadap permasalahan yang sedang diteliti atau yang 

sedang mereka kerjakan, yaitu bermaksud memberikan gambaran 

yang jelas, sehingga di temukan suatu tujuan yang di maksud.  

4. Imam Al-Ghazali 

Imam Al-Ghazali adalah seorang yang ahli dalam 

Tasawauf telah berbagai karya yang beliau tuliskan yang sangat 

terkenal dan telah banyak ahli tokoh Islam yang memakai 

karyanya sebagai referensi dalam karya tulisan yang mereka buat, 

Al-Ghazali merupakan tokoh Islam yang terkenal baik dalam 

bidang pendidikan, Tasawauf, fiqih, akhlak dan sebagainya. 

B. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia sangat menaruh harapan terhadap 

dunia pendidikan. Dari pendidikan inilah diharapkan masa depan 

dibangun dalam landasan yang kuat. Landasan yang berpijak 

pada norma-norma moral agama. Landasan yang mampu 

memandarikan anak bangsa dengan berbagai potensi yang 

dimiliki.
5
 

                                                             
3
 Jhon M. Echois dan hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Press 

1996), h.426 
4
 Hasan Sadily, Ensiklopedi Indonesia, (Ich Tiar baru Van Hove, Jakarta: 1984), 

h.2687 
5 Najab Sulhan, Pendidikan Berbasis Karakter, (Surabaya: PT Jepe Press Media 

Utama, 2010, Cet I), h. 53 
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Pendidikan merupakan salah satu  kebutuhan pokok 

manusia, karena pada saat awal manusia di lahirkan tidak 

mengetahui sesuatu apapun. Pendidikan berfungsi sebagai 

pembentuk kemampuan dan kepribadian manusia melalui proses 

atau kegiatan tertentu (pengajaran, bimbingan dan latihan) serta 

interaksi individu dengan lingkungan untuk mencapai tujuan dari 

pendidikan yaitu menjadi manusia seutuhnya (insan kamil).  

Pendidikan merupakan bagian yang  tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Besar kecilnya kelompok 

manusia memerlukan pendidikan. Kehidupan kelompok tersebut 

akan sangat ditentukan oleh aktivitas pendidikan yang dilakukan 

di dalamnya, melalui usaha-usaha yang di terapkan sedini  

mungkin.  

Usaha yang dimaksud adalah suatu tindakan yang 

dilakukan secara sadar atau terencana, sedangkan potensi berarti 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia 

mempunyai potensi untuk dapat dididik dan dapat pula mendidik. 

Aspek kepribadian mencakup tentang sikap, bakat, minat, 

motivasi dan nilai-nilai yang melekat pada diri seseorang. Secara 

alami pendidikan sudah menjadi dasar yang sangat di butuhkan 

dalam kehidupan manusia.  

Pendidikan dapat dikatakan sebagai proses yang di 

dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lainnya seperti halnya suatu sistem.
6
 

Salah satu komponen pendidikan yang seharusnya diterapkan 

adalah Akhlak.  

Pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam dan 

mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya 

dari pendidikan.
7
 Sebagai mana di utusnya Rasulullah SAW ke 

muka bumi sebagai penyempurna Akhlak. Apa bila Misi utama 

                                                             
6 Ramayulis, “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta : Kalam Mulia, 2000) h.28. 
7
 M. Atiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami A 

Gani dan Djohar Bahry, Judul Asli : At-tarbiyah Al-islamiyah, (jakarta: bulan bintang, 

1987), cet. V h. 1 
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Rasulullah adalah menyempurnakan Akhlak maka proses 

pendidikan seyogyanya di arahkan menuju terbentuknya pribadi 

dan umat yang berakhlak Mulia.
8
 Namun dalam dunia pendidikan 

dewasa ini, banyak gejala yang menunjukan rendahnya Akhlak 

peserta didik. Misalnya, tawuran antar pelajar, masalah pergaulan 

bebas yang sudah sangat meresahkan dan membosankan untuk 

didengar beritanya.
9
 Ternyata kenakalan remajakian merajalela di 

negeri ini, banyak kenakalan atau kriminalitas remaja yang cukup 

kompleks, beberapa kenakalan remaja yang sering menjadi 

sorotan media masa antara lain:  

Seks bebas berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh 

komite perlindungan anak Indonesia (KPAI), pada Tahun 2003 

meyatakan sebanyak 32 remaja usia 14 hingga 18 Tahun di kota-

kota besar di Indonesia Jakarta, Surabaya, dan Bandung pernah 

berhubungan seksual. Hasil survey lain juga menyatakan, satu 

dari 4 remaja Indonesia melakukan hubungan seksual pranikah 

dan membuktikan 62,7% remaja kehilangan perawan saat masih 

duduk di bangku sekolah SMP, bahkan 21,2% diantaranya 

berbuat ekstrim, yakni pernah melakukan aborsi. Selain itu 

survey yang dilakukan BKKBN pada akhir 2008 menyatakan, 63 

remaja di beberapa kota besar di Indonesia pernah melakukan 

seks pranikah. 
10

 

Minuman keras, berdasarkan riset kesehatan dasar 

Riskesdas Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, pada 2007 

jumlah remaja pengonsumsi minuman beralkohol masih di angka 

4,9%.  Tapi pada 2014 berdasarkan hasil riset yang di lakukan 

jumlahnya melonjak hingga angka 23% dari total jumlah remaja 

saat ini sekitar 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang. 

Penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan data dari Badan 

Narkotika Nasional BNN hingga tahun 2008 jumlah pengguna 

                                                             
8 Bkhori Umar, Hadits Tarbawi Pendidikan dalam Persefektif Hadits, (Jakarta: 

Amzah, 2014), h.35-36 
9 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an,(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012), h.2 
10 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter,( Jakarta: Kalam Mulia, 2004) h.8-9 
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Narkoba di Indonesia mencapai 3,2 juta orang. Dari jumlah ini 32 

nya adala pelajar dan juga mahasiswa.
11

 Berdasarkan data 

tersebut dirasakan bahwa kurangnya pendidikan Akhlak sehingga 

dirasa perlu memberikan perhatian khusus terkait dengan 

fenomena tersebut. Hari ini kemerosotan Akhlak bisa kita lihat 

dari prilaku keseharian siswa dari banyaknya pemberitaan di 

media yang menyebutkan jumlah kenakalan remaja (tawuran dan 

mengkonsumsi narkoba), terutama anak sekolah, semakin hari 

meningkat seiring kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin 

pesat. 

Al-Ghazali mengatakan manusia memiliki empat sifat 

akhlak yang ada diri seseorang yaitu sifat Tuhan, sifat 

syaitaniyah, sifat kebinatangan dan sifat binatang buasan maka 

diperlakukannya pendidikan akhlak pada diri seseorang dengan 

tujuan untuk menghilangkan akhlak yang buruk serta 

menumbuhkan akhlak yang mulia. Dan akhlak manusia sekarang 

adalah kurangnya pendidikan yang berbasiskan akhlak denga 

melihat kondisi para remaja saat ini. 

Berangkat dari masalah-masalah yang terjadi mengenai 

akhlak maka menurut penulis sangat penting untuk memakai 

pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikan akhlak yang menurut 

penulis sangat efektif untuk di gunakan. Oleh karenanya penulis 

akan menggunakan dan juga akan memaparkan pendapat Al-

Ghazali dalam mengatasi degradasi akhlak. 

Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak ialah suatu haiat atau 

bentuk dari sesuatu jiwa yang benar-benar telah meresap dan 

dari situlah timbulnya berbagi-bagi perebutan dengan cara 

spontan dan mudah, tanpa dibuat-buat dan tanpa 

membutuhkan pemikiran atau angan-angan.
12

 Dan 

menurunya, “ bahwasannya karakter atau akhlak itu tidak 

bisa begitu saja ada dalam diri manusia, tetapi harus selalu 

                                                             
11 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter,( Jakarta: Kalam Mulia, 2004)h.10 
12 Imam Alghazali, Ihya Ulumuddin, (Bandang: Al-Maktabah At-Tijjariyah Al-

Kubro, 1975), h.505 
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dibiaskan dan dijaga agar menjadi sebuah sikap baik dalam 

diri manusia itu sendiri.
13

 

Jika menurut Al-Ghazali akhlak telah meresap dalam 

jiwa seseorang maka untuk memperoleh akhlak yang baik dapat 

pula di bentuk dengan metode-metode dan juga melalui tiga 

proses yaitu Takhli, Tajalli dengan melalui tahapan-tahapan yang 

dianjurkan oleh Al-Ghazali dengan benar dan menurut syariat 

Islam maka hasil yang akan didapat maka akan baik dan akan 

sempurna. 

Allah telah menganugrahkan akal pikiran kepada 

manusia sebagai suatu penghormatan, membebaninya dengan 

kewajiban hukum dan memberinya kebebasan untuk memilih 

antara mengerjakan atau meninggalkan perintah Allah di bawah 

kendali akal pikiran manusia.
14

 Sedangkan dalam diri manusia itu 

telah dibekali Allah suatu alat penyaring yang dapat membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk.
15

 

Pendidikan akhlak yang harus diajarkan adalah akhlak 

yang mempunyai nilai permanen dan tahan lama, yang diyakini 

berlaku bagi semua manusia karena pendidikan terhadap anak 

yang kita lakukan terhadap anak seharusnya dapat 

mengembangkan akhlaknya sehingga menjadi individu yang 

memperoleh keselamatan dana kebahagian didunia dan 

diakhirat.
16

 

Akhlak sangatlah urgen bagi manusia. Urgensi akhlak ini 

tidak saja di rasakan oleh manusia dalam kehidupan 

perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan 

bermasyarakat, bahkan juga di rasakan dalam kehidupan 

                                                             
13 Nur Asiah, Pemikiran Al-Ghazali Progresif dalam Pendidikan Inovatif, 

(Bandar Lampung, Fakta Press, 2016, Cet 1), h. 107 
14 Ali Abdul Hali Mahmud, Tarbiyah Khulukiyah, terj. Afifudin, (solo : Media 

Insani, 2003),h. 16 
15 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2000), h.10 
16 Said Aqil Husain Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’an dalam Sistem 

Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 27 
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berbangsa dan bernegara. Akhlak adalah mustika hidupp yang 

membedakan makhluk manusia dari makhluk hewani. Manusia 

tanpa akhlak adalah manusia yang sudah seperti binatang dan 

sangat berbahaya. Karena manusia akan lebih jahat dan lebih 

buas dari pada binatang buas itu sendiri. Maka dengan demikian, 

jika akhlak telah lenyap dari dalam diri masing-masing manusia, 

kehidupan ini tak akan teratur atau lebih kepada kekacauan, 

kehidupan masyarakat menjadi berantakan.
17

 Oleh karena itu kita 

sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai 

akhlak yang baik. Salah satunya adalah dengan cara mengkaji Al-

Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sumber dari pada pendidikan akhlak adalah Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 

Dinyatakan dalam sebuah Hadist Nabi :  

ٙعْن ٙاٙنْس بِن ما لِك قٙل ا لنبي ٙصل ا هللا عليه وسلم : ٙتٙركُت فِْيُكْم 

ه و ر ُسىله. ْكتُْم بهما ِكتَا ب ا هلل ٙوُسنّٙ  ا ْمٙر ين ٙلْن ٙتضلُْى ا ٙما ٙتٙمّسٙ

Artinya :“Dari Anas bin Malik  berkata : bersabda Nabi Saw: 

telah ku tinggalkan atas kalian dua perkara, yang 

apabila kamu berpegang kepada keduanya, maka tidak 

akan tersesat, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul-

Nya”.
18

 

Secara historis pendidikan akhlak merupakan misi utama 

para rasul, Islam hadir sebagai gerakan untuk menyempurnakan 

akhlak. Sejak abad ke-7 secara tegas Rasulullah Muhammad SAW. 

Menyatakan bahwa tugas utama dirinya adalah untuk 

menyempurnakan akhlak.
19

  Bahwa pada dasarnya pendidikan 

yang berbentuk pembentukan akhlak merupakan kebutuhan utama 

bagi tumbuhnya cara beragama yang dapat diciptakan peradaban. 

                                                             
17 Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, pengantar study akhlak, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004),h.14-15 
18

 Bkhori Umar, Hadits Tarbawi Pendidikan dalam Persefektif Hadits, (Jakarta: 

Amzah, 2014), h.39 
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Harapan, 

2006), h.6 
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Banyak yang menganggap pendidikan akhlak itu hanyalah 

bagian dari kebiasaan saja tetapi sejatinya pendidikan akhlak itu 

haruslah dibentuk dan diarahkan agar akhlak yang ada pada diri 

anak dapat membentuk sebuah akhlak yang baik yangsesuai 

dengan kaidah-kaidah Islam. Oleh karena itu, agar para orang tua 

atau pendidik dapat menerapkan dan memhami konsep pendidikan 

akhlak pada anak sesuai dengan pandangan Al-Ghazali 

Imam Al-Ghazali adalah hujjatul Islam dan pemberi hujjah 

tentang agama, yang telah mencapai dar assalam (tempat tinggal 

yang damai).
20

 Penghimpuan ilmu yang berserakan yang 

berkemampuan tinggi didalam menjelaskan persoalan, baik yang 

bersifat nash, maupun yang bersikap gagasan Ibnu An-Najjar 

berkata Al-Ghazali adalah imam pada fuqoha, seorang robani 

dikalangan umat Islam, dan seorang dari ahli ijihad di zamanya 

serta sebagai permata di setiap masa.
21

 

Imam Al-Ghazali adalah hujjatul Islam bagi kaum 

muslimin, imam dari para imam agama. Pribadi yang tidak pernah 

dilihat oleh mata pada diri tokoh-tokoh selainnya, baik lisannya, 

ucapannya, kecerdasan maupun tabiatnya. Dan mayoritas kaum 

muslimin sampai hari ini meletakan Al-Ghazali pada posisi yang 

tinggi dalam hal ilmu dan amal.
22

 

Secara umum pendidikan akhlak Al-Ghazali ini bertujuan 

untuk mengtasi krisis yang terjadi dalam masyarakat di bidang 

moral, etika, akhlak. Manusia mampu memperoleh dan merasakan 

kembali nikmat kebahagian, kesempurnakan jiwa dan ketinggian 

akhlak dengan jalan tersebut serta mampu bertindak proposional 

dalam menjalankan hidup. 

Aspek akhlak ini banyak di sebut di dalam Al-Qur’an 

karena begitu penting peranannya bagi manusia dalam menjalani 

                                                             
20 Imam Al-Ghazali , Ihya Ulumuddin Jilid 1, (Bandung: Marja, 2011), h.16 
21 Achmad Sunarto & Syamsudin  Noor, Himpunan Hadtis Shahih Bukhori, 

(Jakarta: An-Nur Press, 2005), h. 17 
22

 Achmad Sunarto & Syamsudin  Noor, Himpunan Hadtis Shahih Bukhori, 

(Jakarta: An-Nur Press, 2005), h.17 
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kehidupannya di dunia. Sesuai dengan latar belakang peneliti 

bermaksud mengkaji tentang “Pendidikan Akhlak dalam 

Persefektif Islam Imam Al-Ghazali”. 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di 

atas, maka penulis menfokuskan penelitan ini agar pembahasan 

tidak keluar dari masalah yang ada, maka di batasi pada fokus 

penelitian Pendidikan Akhlak dalam Persfektif Islam Prespektif 

Imam Al-Ghazali.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di 

atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan 

menjadi kajian selanjutnya yaitu: identifikasi masalah dan batasan 

masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu: 

“Bagaimanakah Materi dan Metode Pendidikan Akhlak dalam 

Persfektif Islam Prespektif Imam Al-Ghazali”. ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kasus penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana Materi dan 

Metode Pendidikan Akhlak Pendidikan Akhlak dalam Persfektif 

Islam Prespektif Imam Al-Ghazal. 

 

F. Signifikasi Penilitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi 

khazanah pendidikan Islam pada umumnya civitas akademik 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Pada  Khususnya. Selain itu diharapkan menjadi 

stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses 

pengkajian akan terus berlangsung. Pendidikan akhlak dalam 

Persfektif Islam.  
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2. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt serta 

meningkatkan Akhlak yang baik, dan juga dapat dijadikan 

landasan bagi umat islam dalam acuan bagi peneliti peneliti 

berikutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Akhlak merupakan buah dari iman yang direalisasikan 

dalam bentuk ibadah, jadi ketika imannya bertambah semakin 

kuat maka semakin giat pula dalam beribadah dan akhlaknya pun 

akan semakin baik. Akhlak tidak muncul serta merta begitu saja, 

akan tetapi butuh proses dalam menumbuhkannya, menanmkan 

akhlak dimulai dari sejak kecil yaitu masa kanak-kanak. Karena 

akhlak merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-

ulang sehingga kebiasaan tersebut melekat dalam bentuk prilaku 

yang positif tanpa berpikir lagi dalam melakukan tindakan. 

Akhlak bisa di gambarkan seorang anak yang sudah bisa berjalan 

lancer, ketika berjalan sudah tidak lagi berpikir bagaimana 

berjalan.  

Pendidikan agama merupakan tanggung jawab atau 

kewajiban orang tua yang seharusnya diberikan sejak dia lahir 

sampai dia menginjak dewasa, karena pendidikan agama sebagai 

benteng dalam menjalani kehidupan agar selalu berbuat baik. Hal 

ini sangat berkorelasi dengan prilaku, jadi jika agamanya baik, 

maka prilakunyapun akan baik.  

Peran orang tua sangat besar kontribusinya dalam 

menanamkan akhlak, anak senang mencontoh apapun yang 

orangtua lakukan, apa yang dilihat, didengar, dan diperbuat oleh 

orangtua akan ditiru sama sama persis tanpa dikurangi oleh anak. 

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi orang tua untuk selalu 

berprilaku baik sesuai dengan agama dalam hal ini adalah 

orangtua yang berakhlakul karimah sehingga menjadi tauladan 

bagi anak-anak. Keteladanan anak bisa di peroleh dengan peran 

orang tua yang cukup signifikan, peran orang tua dalam mendidik 
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akhlak selain contoh, juga bisa dengan cara membacakan atau 

menceritakan kisah-kisah keteladanan para nabi dan cerita 

keteladanan yang menarik bagi anak, melatih kebiasaan anak agar 

prilaku mulai dari mengucapkan kata-kata yang baik dan terpuji, 

ajari anak sopan santun dan yang lainnya.  

Harapan akan terwujudnya generasi yang berakhlakul 

karimah di masa kini dan yang akan datang dimulai dari keluarga, 

orang tua bertanggung jawab penuh terhadap buah hatinya, 

dengan pendidikan akhlak, kenalkan anak pada Allah dan 

tanamkan pemahaman terhadap agama dengan baik, seiring 

berjalannya waktu dan berkembangnya anak. Anak akan 

berprilaku baik terhadap orang tua, berakhlak, serta anak akan 

dapat mewujudkan cita-citanya dalam mengarungi kehidupan ini. 

Beberapa penulisan skripsi dari pihak lain yang menunjukan 

kesesuain tema berdasarkan survei penulis adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi karya Nur Aini yang di tulis pada Tahun 2006, dengan 

judul konsep pendidikan akhlak dalam kitab Washoya al-Aba’ 

lil Abna Karangan Muhammad Syakir Al-Iskandari 

(Relevansi dengan Pendidikan Islam)”. Dalam skripsi ini yang 

pertama, membahas landasan pendidikan Akhlak dalam 

proses pembelajaran yang meliputi kompetensi pendidikan 

Akhlak, kedudukan serta peserta didik. Kedua, Materi 

Pendidikan Akhlak dalam Kitab Wshoya al-Aba’ lil Abna 

yang meliputi peran materi dalam pendidikan akhlak serta 

kandungan pendidikan akhlak. 

2. Tesis karya M. Qomaruzzaman yang di tulis pada Tahun 

2006, dengan judul Tasawuf dan pendidikan Akidah Akhlak 

(Study atas Kitab Al-Hikam)”. Dalam tesis ini membahas 

masalah pendidikan akidah, masalah pendidikan akhlak, 

metode dan tahapan pendidikan akhlak. Dengan demikian 

bahwa konsep pendidikan akhlak dalam kitab al-hikam lebih 

menekankan pada terwujudnya pengalaman bertuhan dan 

pengawasan Allah dalam beramal. 

3. Skripsi karya Muniroh yang ditulis pada tahun 2017, dengan 

judul Akhlak dalam Persefektif Pendidikan Islam. Dalam 
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skripsi ini membahas tentang Akhlak manusia secara langsung 

maupun tidak langsung dalam rangka pembentukan peradaban 

serta membahas pendidikan islam 

4. Skripsi Karya Eis Dahlia yang ditulis pada tahun 2017, 

dengan judul konsep pendidikan Akhlak perspektif Imam Al-

Ghazali. Dalam skripsi ini membahas padangan imam Al-

Ghazali tentang pendidakan akhlak dalam bukunya Ihya 

Ulumuddin yang masih sesuai dengan keadaan sekarang ini. 

5. Jurnal Ilmiyah Karya Rini Yulianti yang ditulis than 2014, 

dengan judul pendidikan akhlak penuntasan wajib belajar 9 

tahun. Dalam jurnal ini membahas pentingnya pendidikan 

akhlak pada sekolah dasar 9 tahun yang sesuai dengan amanat 

Undang-Undang tahun 1945. 

Berdasarkan penelitian yang terdahulu di atas dalam 

pendidikan akhlak dalam prespektif Islam yang sama untuk data 

referensi . Dari liam penelitian terdahulu yang membedakan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dari fokus 

kajian, maupun tempat atau obyek studi yang dipilih, dengan 

demikian penelitian yang dilakakan adalah. 1) objek yang 

penelitian yang penulis teliti adalah jenjang sekolah dasar 9 tahun 

. 2) fokus penelitan yang penulis teliti adalah tentang bagaimana 

pendidikan akhlak dalam presfektif Islam pada jenjang sekolah 

dasar 9 tahun dengan baik dan benar. 3) dan permasalahan yang 

dibahas berbeda dengan penelitan terdahulu yang pernah diteliti 

atau yang dijadikan referensi. 

 

H. Metode Penelitian  

Sebagaimana karya ilmiah secara umum, setiap 

pembahasan suatu karya ilmiah tentunya menggunakan metode 

untuk menganalisa dan mendeskripsikan suatu masalah, metode itu 

sendiri berfungsi sebagai landasan dalam mengkolaborasikan suatu 

masalah,  sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan dijelaskan 

dengan gamblang dan mudah dipahami. 
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Metode penelitian pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam 

bidang pendidikan.
23

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
24

 

Metode ini sendiri berfungsi sebagai landasan dalam 

mengolaborasikan suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat 

diuraikan dan dijelaskan dengan gamblang dan mudah dipahami. 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Adapun 

jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Artinya, permasalahan dan pengumpulan data 

berasal dari kajian pustakan. Data-data yang dikumpulkan berasal 

dari tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali sebagai data utama (primer) 

dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan 

sebagai data sekunder, baik itu berupa buku, artikel, makalah, 

ataupun hasil-hasil penelitian yang ada kaitanya dengan penelitian 

skripsi ini. Jadi, tidak ada hasil wawancara dengan tokoh yang 

bersangkutan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal pokok yang 

mendasari penelitian. 

 

1. Pendekatan dan prosedur penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan 

skripsi ini adalah penelitian Kualitatif artinya penelitian yang 

mengguanakan data informasi berbagai macam teori yang 

diperoleh dari kepustakaan dengan jenis penelitian library research 

dengan klasifikasi pada penelitian biografi.  

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk 

memaparkan konsep para cendikiawan, tokoh dan ahli dibidang 

pendidikan yang nantinya dapat mempermudah memahami dan 

                                                             
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.6 
24 Ibid., h. 2 
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menghubungkan jalan pikiran maupun makna yang terkandung di 

dalamnya secara tersusun dan komprehensif. Sedangkan yang di 

maksud analisis disini adalah menelaah secara kritis tentang 

istilah, pengertian yang  di kemukakan oleh para tokoh atau 

pemikir sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelbihannya. 

Kemudian menemukan pengertian baru untuk melengkapinya. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini di 

kelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder. 

a. Sumber primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian, dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sumber data primer pada penelitian kepustakaan yaitu 

suatu kaya sastra yang berupa buku terjemah. Yang di maksud 

dumber primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang 

memberikan data langsung dari sumber asli, baik yang berbentuk 

dokumen maupun sebagai peninggalan lain. Diantara sumber 

primer yang penulis jadikan referensi adalah:  

1) Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumudin Jilid 3, (Menghidupkan 

Ilmu Agama), Bandung: Marza, Cet II, 2016 

2) Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Jilid I, 

(Menghidupkan Ilmu Agama), Bandung: Marza, Cet II 

2011 

3) Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, (terjemahan, Syaikh 

Jamaluddin Al-Qasimi), (Jakarta: PT Darul Falah, 2016 

b. Sumber sekunder  

Sumber skunder adalah kesaksian atau data yang tidak 

berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.
25

 

Yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah sumber data 

yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. 

Dalam sumber data sekunder, penulis mengambil karya beberapa 

yang relevan dengan subyek kajian. 

 

 

                                                             
25 Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1997), h. 42 
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2. Desain Penelitian  

Dalam proses penelitian skripsi ini, penulis menggunakan 

Desain Penelitian Analisis Isi yang berupa Analisis Semiotika. 

 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini bermaksud mendapatkan informasi yang 

lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka 

penulis menentukan tempat dimana akan dilakukan penelitian. 

Dalam hal ini lokasi penelitian terletak di. 

 

4. Prosedur Pengumpulan Data  

Penelitian ini mengunakan teknik atau pengumpulan data 

pustaka yaitu membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian 

dari berbagai buku dan karya ilmiah yang mendukung penelitian 

skripsi ini. Dengan mengumpulkan dan menelaah sumber referensi 

berupa buku-buku, jurnal, internet dan literature ilmiah lainnya dari 

karya para pakar, inteektual, praktisi, maupun para pengambil 

kebijakan yang berkopeten, yang mana karya-karya tersebut 

mepunyai keterkaitan dengan kajian yang akan diteliti. 

Setelah data-data terkumpul lengkap, berikutnya yang 

penulis lakukan adalah membaca, mempelajari, data-data yang 

relevan dan yang mendukung pokok bahasa, untuk kemudian 

penulis analisis, dan menyimpulkannya dalam pembahasan yang 

utuh. 

 

5. Prosedur analisis data 

Untuka menganalisis data penulis menggunakan beberapa 

metode, yaitu: 

a. Metode Deskriftif  

Adalah suatu metode dalam meneliti setatus 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.  
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b. Metode analisis  

Yaitu penanganan terhadap suatu objek-objek 

penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Dalam 

proses ini penulis menggunakan cara yang saling bergantian, 

yaitu :  

1) Proses analisa deduksi yaitu analisa dari pengertian yang 

umum kenudian di buat eksplisitasi dan penerapan lebih 

khusus. Yaitu dengan cara mengumpulkan data-data 

dalam permasalahan umum kemudian mengerucut pada 

proses pengambilan permasalahan yang bersifat khusus. 

2) Proses analisa induksi, yaitu dari khusus ke umum. 

Induksi pada umumnya di sebut generalisasi, yaitu 

dengan cara mengumpulkan data-data dalam jumlah 

tertentu, dan atas dasar data itu menyusun suatu ucapan 

umum.  

 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Metode analisis data yang digunakan harus sesuai 

dengan karakteristik dari penelitian kualitatif, yaiutu analisis 

data secara induktif. Uji keabsahan data digunakanuntuk 

memastikan kebenaran dari data yang diperoleh. Teknik-

teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Tringulasi  

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sumber yang lain. Keabsahan data yang 

dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data 

yang didapat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 

tringulasi, yaitu: 

1. Tringulasi Sumber 

Membandingkan dan mengecek kembali 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. 
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2. Tringulasi Metode 

Upaya membandingkan temuan data yang telah 

diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu, 

dengan data yang diperoleh dengan menggunakan 

metode lain mengenai permasalahan dan sumber yang 

sama.
26

 

3. Tringulasi Teori  

Tringulasi teori merujuk pada pemakaian 

persepektif teori yang bervariasi guna dalam 

menginterpretasikan data yang sama. 

 

 

  

                                                             
26 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 

2007), Cet. 1. h. 100 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan 

Istilah Pendidikan berasal dari kata “didik” yang di beri 

kata imbuhan berawalan “pe” dan berakhiran “kan”. Yang 

memiliki arti “perbuatan” (hal,cara, dan sebagainya).
1
 Secara 

sederhana, pendidikan adalah sarana yang dapat membebaskan 

seseorang dari kebodohan dan hal-hal yang ditimbulkan dari 

kebodohan tersebut, seperti kemiskinan, keterbelenguan, gampang 

tertipu, pola piker sempit dan sebaganya. 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, 

ketrampilan, dan kebiasaan orang yang diturunkan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, 

atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan 

orang lain, tetapi memungkinkan secara otodidak.
2
  

Secara etomologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari 

Bahasa latin yaitu durace, berate “menuntun, mengarahkan, atau 

memimpin” dan awalan e, berarti “keluar” jadi, pendidikan berarti 

kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki 

efek formatik pada cara orang berfikir, merasa, atau tindakan 

dapat dianggap tindakan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi 

tahapan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

sekolah menegah atas, dan kemudian perguruan tinggi. 

2. Pengertian Akhlak 

Secara bahasa kata Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu 

khuluq jamaknya adalah akhlaq. Kata ini secara bahasa 

mengandung arti perangai, tabiat, dan agama. kata tersebut 

                                                             
1Ramayulis, , “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta : Kalam Mulia, 2000), Cet-8, 

h.13 
2 Dawil Jhon, Democracy and Education, (Jakarta: The Free Press: 2001) , h. 1-

4 
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mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalq, yang 

berarti “kejadian” serta berhubungan erat dengan kata khaliq, yang 

berarti “pencipta” dan makhluk yang berarti “yang diciptakan”.
3
 

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang 

di utarakan oleh para Ulama tentang makna akhlak. Al-Ghazali 

memaknai akhlak dengan: Sebuah tatanan yang tertanam kuat 

dalam jiwa yang darinya muncul beragam perbuatan dengan 

mudah dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan. 

Sebagian lagi mendefinisikan akhlak dengan:  

Sekumpulan nilai-nilai dan sifat yang menetap di dalam 

jiwa, yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan di 

nilai baik atau buruk oleh seseorang, yang kemudian untuk 

melakukan perbuatan tersebut atau mengurungkannya.
4
 

Dari definisi di atas kiranya kita dapat menyimpulkan 

bahwasannya pendidikan akhlakadalah bentuk ikhtiar manusia 

dewasa untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia 

yang bertaqwa kepada Allah SWT dan memiliki akhlak yang baik 

(akhlakul karimah). 

3. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Istilah “Pendidikan Akhlak” terdiri dari dua kata yaitu 

pendidikan dan akhlak maka dari itu penulis akan melaskan 

terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan dan pengertian 

akhlak. 

Pendidikan Akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-

dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki 

dan di jadikan kebiasaan anak sejak masa analisa sampai ia 

menjadi seorang mukallaf , seseorang yang telah siap mengarungi 

lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang berpijak pada 

                                                             
3Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung : CV Pustaka Setia,2016), cet. 1 h. 

255 
4 Imam Syafe”I, Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan Pembentuk Karakter, ( 

Al-Tadzkiyyah: Jurnal Penddikan Agama 6 (2)), h. 46 
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landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat 

bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, 

maka ia akan memiliki potensi dan respon yang  instingtif didalam 

menerima keutamaan dan kemuliaan. Di samping terbiasa 

melakukan akhlak mulia.
5
 

Atau suatu kegiatan di lakukan secara sadar dan dan 

sengaja dilakukan untuk memberikan bimbingan, baik jasmani 

maupun rohani, melalui penanaman nilai-nilai islam,latihan 

moral, fisik serta menghasilkan perubahan kearah yang positif, 

yang nantinya di aktualisasikan dalam kehidupan, dengan 

kebiasaan bertingkah laku, berpikir dan berbudi pekerti yang 

luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak mulia, 

dimana dapat menghasilkan perbuatan atau pengalaman dengan 

mudah tanpa harus di renungkan dan disengaja dan tanpa adanya 

pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya 

tekanan, paksaan dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh 

yang indah dan perbuatan itu harus konstan (stabil) dilakukan 

berulang kali dalam bentuk yang sering sehingga dapat menjadi 

kebiasaan.
6
 

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya 

pendidikan akhlak dalam islam adalah pendidikan yang mengakui 

bahwa dalam kehidupan manusia menghadapi hal baik dan hal 

buruk, kebenaran dan kebatilan, keadilan dan kedzaliman, serta 

perdamaian dan peperangan. Untuk menghadapi hal-hal yang 

serba kontra tersebut, islam telah menetapkan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip yang membuat manusia mampu hidup di dunia. 

Dengan demikian manusia mampu mewujudkan kebaikan 

didunia dn akhirat, serta mampu berinteraksi dengan orang-orang 

yang baik dan jahat.
7
 

 

                                                             
5Raharjo, dkk., Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan 

Kontemporer, (Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

1999), hlm. 63. 
6 Nana Mahrani, TAFSIR AL-ISYARI, Jurnal Hikmah, Volume 14, No. 1, Januari 

– Juni 2017, ISSN :1829-8419.h.57 
7Ali Abdul Halim Mahmud Tarbiyah Khulukiyah, terj. Afifudin, (solo : Media 

Insani, 2003).h. 16 
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4. Pengertian Persefektif Islam 

Persefektif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu 

perspective yang di artikan dengan pandangan, tetap memandang 

kedepan, harapan baik.
8
  

Sedangkan dalam ensiklopedi Indonesia bahwa perspektif 

adalah penglihatan yang menembus.
9
 Dengan demikian perspektif 

adalah cara memandang atau sudut pandang seseorang terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti atau yang sedang mereka 

kerjakan, yaitu bermaksud memberikan gambaran yang jelas 

sehingga ditemukan suatu tujuan yang di maksud. 

Kata Islam (Arab) adalah berasal dari kata -----  yang 

bermakna tunduk, patuh, selamat sejahtera.
10

  

Secara istilah islam dapat diartikan agama yang ajaran-

ajarannya di wahyukan tuhan kepada masyarakat manusia melalui 

Nabi Muhammad, sebagai Rasul dan pada hakikatnya membawa 

ajaran-ajaran yang bukan hannya mengenai satu segi kehidupan 

saja, akan tetapi berrbagai segi dari kehidupan manusia, dan 

sumber ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu adalah 

Al-Qur‟an dan Hadist.
11

 

Jadi pengertian persefektif Islam adalah cara pandang, 

atau sudut pandang tentang sebuah kerangka konseptual mengenai 

suatu hal atau mengenai disiplin Ilmu, lebih ringkasnya yakni cara 

pandang Agama dalam melihat proses, metode, maupun media 

dalam pendidikan Akhlak 

 

 

                                                             
8 Jhon M. Echois dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia,(Jakarta: Press 

1996), h.426 
9 Hasan Sadily, Ensiklopedi Indonesia, (Ich Tiar baru Van Hove, Jakarta: 1984), 

h.2687 
10 Ahmad Warsono Munawir, Kamus Arab Indonesia, Telaah Ali Ma’sum, 

(Surabaya: Munawir Pustaka Progresif 2002). Cet.25, h.656 
11 Harun Nasution, Islam diTinjau dari berbagai Aspek, (Jakarta:Press 1974), 

Jilid I,UI,h.16 
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5. Dasar Pendidikan Akhlak Menurut Al-Qur’an 

Islam merupakan Agama yang sempurna, sehingga setiap 

ajaran yang ada dalam islam memiliki dasar pemikiran, begitu 

pula dengan pendidikan akhlak. Adapun yang menjadi dasar 

pendidikan Akhlak adalah Al-Qur‟an dan Al-hadits. Diantara 

Ayat Al-qur‟an yang menjadi dasarpendidikan Akhlak adalah 

Surat Luqman Ayat 17-18. Sebagai berikut: 

بَُُي َّ ةََّأَقِِىََّّيََٰ هَىَٰ ۡعُروفََِّوۡأُيۡرَّبََِّّٱنص  ًَ هََّوَََّّٱۡن َۡ ََّّٱ ٍِ َُكرََِّع ًُ ََّّٱۡصبِرَّۡوَََّّٱۡن َعهَىَٰ

ََّعۡزِوَّ ٍۡ نَِكَِّي ََّذَٰ  ٌ َّإِ َكَّنِهُ اسَََِّّوَل٧١َََّّّٱۡۡلُُيىرََِّيآَّأََصابََكَۖ ۡرََّخد  تَُصعِّ

َّ َّفِي ِش ًۡ َّتَ ََّّٱۡۡلَۡرضََِّوَل  ٌ َّإِ
َََّيَرًحاَۖ َُّيخََّّۡٱّلل  َُّكم  َّيُِحبُّ َّفَُخىٖرََّل تَاٖل

٧١ََّّ

Artinya: “hai anakku, Dirikanlah Shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpamu. Sesungguhnya yang denikian itu 

termasuk hal-hal yang di wajibkan oleh Allah. Dan 

janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 

karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka 

bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.”(Q.S Luqman : 17-18).
12

 

 

Sebagai orang beraagam terutama beragama Islam 

kita wajib untuk masuk seluruh ajaran Islam secara kaffah 

tidak dipenggal-penggal atau sepotong-potong, yaitu yang 

telah tertuang dalam Al-Qur‟an dan dijabarkan oleh Nabi 

dalam Al-hadits. Sebagaimana firman Allah SWT : 

                                                             
12 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta :Pustaka 

Amani, 2005),h.655 
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Artinya :Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke 

dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut 

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah [2]: 208). 

Dari ayat di atas pengembangannya mencakup seluruh 

kultur Islam yakni Al-Qur‟an dan Hadits serta Ijtihad para 

Ulama yang bersumber dari kedua pokok ajaran Islam tersebut.  

Dasar Pendidikan Akhlak disini sama halnya dengan 

Dasar Ajaran Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Hadits. 

Al-Qur‟an adalah sumber utama ajaran Islam dan 

merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Dalam Al-Qur‟an 

bukan sekedar membahas tentang hubungan manusia dengan 

Tuhannya, namun juga membahas tentang hubungan manusia 

dengan sesamanya (hablum minallah wa hablum minannas) 

bahkan hubungan manusia dengan Alam.  

Adapun kata Qur‟an dari segi isytiqaqnya, terdapat 

beberapa pendapat atau pandangan dari para ulama. Antara lain 

sebagaimana di ungkapkan dalam kitab al-Madkhal li Dirasah al-

Qur‟an al-Karim,
13

 berikut: 

Qur‟an adalah bentuk mashdar dari qara‟a yang mana 

dengan demikian, kata Qur‟an yang berarti bacaan. Selanjutnya 

kata ini berarti kitab yang di turunkan oleh Allah swt. Kepada 

Nabi Muhammad saw..pendapat ini di dasarkan pada firman 

Allah swt. (Q.S AL-QIYAMAH [75] : 18 ) sebagai berikut: 

هَُّفَََّّ ٧١َََّّّۥقُۡرَءاََهََُّّٱت بِعَّۡفَإَِذاَّقََرۡأَََٰ

                                                             
13Said Agil Husin Al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan 

Hakiki (Jakarta: ciputat pers 2002), h.4 
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Artinya : “Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah 

bacaannya”. (Q,S. Al-Qiyamah :18).
14

 

Qur‟an adalah kata sifat dari al-qar‟u yang bermakna al-

jam‟u yang berarti kumpulan. Kata Al-Qur‟an adalah ism alam, 

bukan merupakan kata bentukan dan sejak awal di gunakan 

sebagai mana bagi kitab suci umat Muslim. 

Al-Qur‟an menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu 

yang di baca. Al-Qur‟an merupakan sumber dan landasan ajaran 

islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan 

mana yang baik dan mana yang buruk.  

Al-Qur‟an adalah kalam (wahyu) Allah SWT yang di 

turunkan oleh-Nya. Dengan melalui perantaraan malaikat jibril ke 

dalam hati Rasulullah, Muhammad Bin Abdullah dengan Lafadz 

(kata)  bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi 

hujjah Rasul SAW dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, 

sebagai undang-undang yang menjadi pedoman pokok umat 

islam dan sebagai ibadah apabila membacanya, yaitu yang di 

mulai dengan surah Al-fatikhah dan di tutup surah an-Nas yang 

di turunkan atau di ceritakan secara mutawatir. 

Sebagai sumber utama pendidikan Islam, Al-Qur‟an 

adalah kitab Akhlak yang bertujuan mencetak dan membangun 

manusia seutuhnya. Sepertiga dari kandungan Al-Qur‟an, baik 

secara langsung atau tidak langsung, telah membahas sekitar 

masalah akhlak. Oleh karenanya, Al-Qur‟an memuat dasar-dasar 

yang dapat di jadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan 

Akhlak. 

6. Dasar Pendidikan Menurut Hadits 

Disamping ada Al-Qur‟an, Hadits juga merupakan 

sumber pendidikan Islam sehingga hadits di bawah ini juga 

merupakan dasar pendidikan Akhlak. Rasulullah bersabda : Dari 

Abu Darda‟ ra. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw 

                                                             
14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syamil 

Cipta Media, 2005), h.577 
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bersabda : Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan 

seorang mukmin di hari kiamat, selain dari pada keindaahan 

Akhlak. (HR. Turmudzi). 

Sunnah pada dasarnya adalah wahyu, sebagaimana Al-

Qur‟an. Sedangkan sunnah berfungsi memerinci segala sesuatu 

yang belum jelas, bahkan menjelaskan sesuatu hal-hal yang 

memang belum di jelaskan di dalam Al-qur‟an.  

Hadits atau sunnah adalah sumber asasi dan sumber 

islam yang kedua sesudah A-Qur‟an. Kedudukannya sebagai 

sumber sesudah Al-Qur‟an adalah di sebabkan karena 

kedudukannya sebagai juru tafsir,  dan pedoman pelaksanaan 

yang otentik terhadap al-Qur‟an. Ia menafsirkan dan 

menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau 

membatasi keumuman atau menyusuli apa yang disebut oleh al-

Qur‟an. Akhlak Islam yang merupakan sistem Akhlak yang 

berdasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan, tentulah sangat 

sejalan dengan ajaran-ajaran Agama Islam itu sendiri. Karena 

sumber utama Agama Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah, 

maka Akhlak Isslampun harus berdasarkan Al-Qur‟an dan 

Sunnah. 

Dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik di sebutkan 

bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya “telah kutinggalkan 

atas kamu sekalian dua perkara, yang apabila kamu berpegang 

teguh kepada keduanya maka kamu tidak akan tersesat, yaitu 

kitab Allah (Al-Qur‟an) dan Sunnah Rasul-Nya.”
15

 

Pendidikan Akhlak merupakan barometer bagi perbuatan, 

ucapan, dengan segala bentuk interaksi sesama manusia. 

Berdasarkan keterangan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, iman kepada 

Allah SWT. Menuntut seseorang mempunyai akhlak yang terpuji. 

Sebaliknya, akhlak tercela membuktikan ketidakadaan iman 

tersebut.
16

 

                                                             
15M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern Membangun Karakter Generasi 

Muda, (Bandung: MARJA, 2012), Cet.I, h.32 
16 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 43. 
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Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW :  

أَنَا َزِعْيُم بَ ْيٍت ِفْ رَْبِض اْْلَنَِّة ِلَمْن تَ َرَك اْلِمرَاَء َوِإْن َكاَن 
ا قًّ ، َوبَ ْيٍت ِف َوْسِط اْْلَنَِّة ِلَمْن تَ َرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن  ُمُِ

 َمازِحاً ، َوبَ ْيٍت ِف َأْعَلى اْْلَنَِّة ِلَمْن َحُسَن ُخُلَقهُ 

“ 

Artinya: "Dari Abu Umamah r.a berkata, Rasulullah SAW 

bersabda aku menjamin sebuah rumah di sekitar 

pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan 

pertengkaran, walaupun ia benar; aku menjamin 

sebuah rumah ditengah surga bagi orang yang 

meninggalkan dusta walaupun ia bergurau; dan aku 

menjamin sebuah rumah di surga paling tinggi bagi 

orang yang memperbaiki akhlaknya hingga memiliki 

akhlak yang mulia."(Hr. Abu Dawud No. 4800).
17

 

 

Iman menurut bahasa yaitu membenarkan perkataan 

seseorang dengan sepenuhnya serta percaya terhadapnya. 

Sedangkan istilah agama, iman yaitu membenarkan apa-apa yang 

diberitakan oleh Rasulullah Saw dengan sepenuhnya tanpa perlu 

bukti yang nampak, serta percaya dan yakin terhadapnya.
18

 

7. Tujuan pendidikan Akhlak dalam Islam 

Setiap usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia, 

pasti tidak lepas dari tujuan. Demikian juga halnya dengan tujuan 

pendidikan akhlak, bahwa yang akan di capai dalam pendidikan 

akhlak tidak berbeda dengan tujuan pendidikan islam itu sendiri.  

Tujuan tertinggi agama dan akhlak ialah mencapai kebahagiaan 

                                                             
17 Maulana Muhammad Yusuf Al Khandalwi, Muntakhab Ahadits, (Bandung : 

Pustaka Ramadhan, 2007 ), h. 486 
18 Ibid., h.3 
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dua kampung (dunia dan akhirat), kesempurnaan jiwa bagi 

individu, dan menciptakan kebahagiaan, kemajuan, kekuatan dan 

keteguhan bagi masyarakat. 

Menurut Hamzah Ya‟qub, tujuan dari setiap aktivitas 

hidup dan aktivitas pendidikan secara implisit adalah jika seorang 

muslim mencari rizki bukanlah sekedar untuk mengisi perut bagi 

diri dan keluarganya. Pada hakikatnya ia mempunyai tujuan yang 

lebih tinggi atau tujuan filosofis. Dia mencari tujuan yang lebih 

dekat dan masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Ia mencari rizki 

untuk mendapatkan makanan guna membina kesehatan rohani dan 

jasmani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu ialah supaya 

kuat beribadah dan beramal ibadah itulah dia dapat mencapai 

tujuan terakhir, yakni Ridho Allah SWT. Jika dia belajar, 

bukannya hannya sekedar untuk memiliki ilmu. Ilmu itu akan 

menjadi jembatan emas dalam membina taqwa dan takarrub 

kepada Allah swt, supaya menjadi insan yang diliputi Ridho Ilahi. 

Sedangkan tujuan pendidikan akhlak di jelaskan oleh 

Barmawie Umary sebagai berikut : pertama, untuk memperoleh 

irsyad, yaitu dapat membedakan antara amal yang baik dan amal 

yang buruk. Kedua, untuk mendapatkan taufik sehingga 

perbuatannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw dan akal 

yang sehat. Ketiga, untuk mendapatkan hidayah artinya 

melaakukan perbuatan baik dan terpuji dan menghindari perbuatan 

yang buruk. 

Apabila di cermati, pendapat Barmawie Umary itu 

merupakan tujuan yang prosesif, tetapi sebenarnya yang 

dikehendaki adalah figur setelah di perolehnya tiga unsur tersebut 

(irsyad, taudfik, dan hidayah) yaitu insan yang di ridhoi oleh Allah 

swt, dan orang yang di ridhoi adalah insan kamil (yang sempurna). 

Insan kamil adalah tujuan dari pendidikan akhlak, juga 

merupakan bagian dari tujuan pendidikan islam, namun ini yang 

bersifat personal. Jangkauan yang lebih luas adalah efek dari 

perbuatan-perbuatan insan kamil tersebut yang berupa perilaku 

terpuji dan baik dalam persefektif islam.  
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Sehingga dapat di simpulkan bahwa, tujuan pendidikan 

akhlak dalam Islam adalah sebagai berikut: 

a. Mendapatkan Ridha Allah  

Jika sikap mengharapridha kepada Allah sudah tertanam 

dalam diri seorang muslim dan sudah menjadi hiasan dalam 

kehidupannya, semua perbuatan baiknya, akan di lakukan 

dengan ikhlas. Seorang siswa akan menuntut ilmu bukan hanya 

karena berharap kepandaian. Seseorang berdagang tidak semata-

mata mencari keuntungan. Petani tidak lagi bekerja di sawah 

hanya saja karena hasil panenya saja. Bahkan, orang menolong 

sesama juga bukan karena hanya mengetahui bahwa hidup ini 

haruslah tolong menolong. Semua itu akan di lakukan olehsetiap 

muslim juga dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencari 

ridha-Nya. 

b. Terbentuknya pribadi muslim yang luhur dan mulia 

Seorang muslim yang mulia senantiasa bertingkah laku 

dengan terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah, 

menunaikan hak-hak  keluarga, kerabat, tetangga maupun 

dengan alam sekitarnya. 

c. Terhindarnya perbuatan yang hina dan tercela 

Dengan kita berakhlak mulia, sseseorang dapat 

menyelamatkan orang lain dari dirinya. Pengaruh ini selanjutnya 

akan menyebar dan menyelamatkan kehidupan manusia secara 

umum, baik di dunia maupun di akhirat. Ibnu Rusyd, seorang 

filosof muslim yang ternama, berkata dalam syairnya :“setiap 

bangsa hanya akan tegak selama masih terdapat akhlak. Jika 

akhlak telah hilang, maka hancurlah bangsa itu.” 

Sebagai mana telah dissebutkan bahwa selain Al-Qur‟an, 

yang menjadi sumber pendidikan Akhlak adalah Hadits. Hadits 

adalah segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan 

(taqrir) dan sebagainya. Dengan demikian, maka sesuatu yang di 

sandarkan kepada beliau sebelum beliau menjadi rasul bukanlah 

hadits. Hadits memiliki nilai yang tinggi setelah Al- qur‟an, 
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banyak ayat al-qur‟an yang mengemukakan tentang kedudukan 

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Oleh karena itu, 

menngikuti jejak Rasulullah SAW sangatlah besar pengaruhnya 

dalam pembentukan pribadi dan watak sebagai seorang muslim 

sejati. 

Dari ayat di atas dapat dapat di pahami bahwa ajaran 

islam serta pendidikan akhlak mulia yang harus di teladani agar 

menjadi manusia yang hidup sesuai dengaan tuntutan syariat 

islam, yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan 

umat manusia. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah contoh 

serta teladan bagi umat manusia yang mengajarkan serta 

menanamkan nilai-nilai akhlak yang sangat mulia kepada 

umatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling mulia 

akhlaknya dan manusia yang paling sempurna adalah yang 

memiliki akhlak al karimah. Karena akhlak al karimah 

merupakan cerminan dari iman yang sempurna. 

B. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak  

Dalam hal ini ruang lingkup pendidikan akhlak tidak 

berbeda dengan ruang lingkup ajaran islam yang berkaitan 

dengan pola hubungannya dengan tuhan, sesama makhluk dan 

juga alam semesta. 

 Sebagai mana di paparkan ruang lingkupnya sebagai berikut : 

1. Akhlak kepada Allah SWT  

Yang di maksud akhlak kepada Allah adalah sikap atau 

perbuata yang seharusnya di lakukan manusia sebagai makhluk 

kepada tuhan sebagai khaliq.
19

 Akhlak kepada Allah adalah 

beribadah kepada Allah SWT, cinta kepada-Nya, cinta karena-

Nya, tidak menyekutukan-Nya. Bersyukur hannya kepada-Nya 

dan lain sebagainya. Menurut Hamzah Ya‟cob beribadah kepada 

Allah SWT di bagi atas dua macam : 

                                                             
19Muhammad Abdurrahman, AKHLAK Menjadi Seorang Muslim Berakhlak 

Mulia,(Jakarta: Rajawali Pers,2016),cet.1, h.65 



31 

 

a. Ibadah umum, adalah segala sesuatu yang di cintai oleh 

Allah dan di Ridhoi-Nya, baik berupa perkataan maupun 

perbuatan dengan kata terang-terangan atau tersembunya. 

Seperti berbakti kepada ibu dan bapak, berbuat baik 

kepada tetangga, teman terutama berbuat dan hormat 

kepada guru. 

b. Ibadah  khusus, seperti shalat, zakat, puasa, haji. 

 

2. Akhlak Kepada Sesama Manusia  

Menurut Hamzah Ya‟cob, akhlak kepada sesama manusia 

adalah sikap atau perbuatan manusia yang satu terhadap yang lain. 

Akhlak kepada sesama manusia meliputi akhlak kepada kedua 

orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada sesama muslim, skhlak kepada kaum lemah, termasuk 

juga akhlak kepada orang lain yaitu akhlak kepada guru-guru 

merupakan orang yang berjasa dalam memberikan ilmu 

pengetahuan. Maka seorang murid wajib menghormati dan 

menjaga wibawa guru, selalu bersikap sopan kepadanya baik 

dalam ucapan maupun tingkah laku, memperhatikan semua yang 

di ajarkannya, mematuhi apa yang di perintahkannya, 

mendengarkan serta melaksanakansegala nasehat-nasehatnya, juga 

tidak melakukan hal-hal yang di larang atau yang tidak di 

sukainya.
20

 

3. Akhlak Kepada Lingkungan  

Yang di maksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu 

yang disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda yang tak bernyawa.
21

 

Pada dasarnya akhlak yang di ajarkan Al-Qur‟an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

Kekhalifahan menuntut interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dn manusia terhadap alam kekhalifahan mengandung 

arti pengayoman pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap 

                                                             
20Hamzah Ya‟Cob, Etika islam (Jakarta: CV. Publicita, 1978),h 19 
21Abuddin nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia,(Jakarta: PT.RajaGrafindo 

Persada,2014),cet.13,h.129 
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makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Yang demikian dan 

mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak 

melakukan perusakan bahkan dengan kata lain, setiap perusakan 

terhadap lingkungan harus di nilai sebagai perusakan pada diri 

manusia sendiri. 

C. Dasar Akhlak dan Faktor-Faktor Pembentukan Akhlak 

Setiap usaha, kegiatan, tindakan yang disengaja untuk 

mencapai tujuan haruslah mempunyai dasar atau landasan 

sebagai tempat berpijak yang baik dan kuat. Demikian juga 

dengan proses pendidikan sebagai aktivitas yang bergerak dalam 

bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian tentunya 

pendidikan Islam memerlukan landasan kerja yang berfungsi 

sebagai pengangan langkah untuk pelaksanaan dan sebagai jalur 

langkah yang menentukan arah usaha tersebut. 

1. Dasar-Dasar Ilmu Akhlak 

Dasar religius adalah yang bersumber dari ajaran 

agama dasar religius ilmu pendidikan Islam adalah Al-

Qur‟an, As-Sunnah dan Ijtihat.
22

 

a. Al-Qur‟an 

Dasar pelaksanaan Pendidikan Islam terutama 

adalah Al-ur‟an dan Al-Hadits, seperti dinyatakan dalam 

ayat berikut: 

            

Artinya: “dan Sesunggunya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang  agung”. (Q.S Al-Qalam:4) 

b. Al-Hadits 

Al-Hadits adalah seumber kedua hukum 

Islam, segala aktivitas umat Islam termasuk aktivitas 

                                                             
22 Abdul Mujib dan Jusuf, Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), h.12 
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dalam pendidikan setelah didasarkan kepada Al-

Qur‟an maka kemudian didasarkan kepada hadits 

sebagai sumber kedua dalam Islam. 

Artinya: “sesunggunya aku diutus untuk 

menyempurnakan (mendidik) karakter Manusia> 

(HR. Ahmad).
23

 

2. Faktor-Faktor Pembentukan Akhlak 

Dalam berbagai literatur, kebiasaan yang dilakukan 

berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan 

pemahaman akan menjadikan akhlak seseorang. Adapun gen 

hanya merupakan salah satu faktor penentu saja. Jika akhlak 

merupakan seratus persen turunan dari orang tua, tentu saja 

akhlak tidak bisa dibentuk. Namun jika gen hanyalah menjadi 

salah satu faktor dalam pembentukan akhlak, kita akan 

menyakini bahwa akhlak bisa dibentuk. Orang tualah yang 

memiliki andil bensar dalam membentuk akhlak anaknya. 

Orang tua di sini adalah yang mempunyai hubungan genetis, 

yaitu orang tua kandung, atau orang tua dalam arti yang lebih 

luas orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak dan 

memberi peran yang berarti dalam kehidupan anak.
24

 

Dalam Islam, faktor genetic ini juga diakui 

keberadaaanya, dalah satu contohnya adalah pengakuan Islam 

tentang alasan memilih calon istri atas dasar keturuan. Rasul 

pernah bersabda yang intinya menyebutkan bahwa 

kebanyakan orang menikahi seorang wanita karena faktor 

rupa, harta, keturunan, dan agama. Meskipun Islam 

menyatakan bahwa yang terbaik adalah menikahi wanita 

karena pertimbangan agamanya, namun tetap saja bahwa 

Islam menyakini adanya kecenderungan bahwa orang 

menikahi karena ketiga faktor selain agama itu. Sealah 

                                                             
23 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet Ke2, 

h.206 
24 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 

(Jakarta Pt Grafindo Persada, 2009), h.17-18 
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satunya adalah keturunan. Boleh jadi orang yang menikahi 

wanita karena pertimbangan keturunan disebabkan oleh 

adanya keinginan memperoleh kedudukan dan kehormatan 

sebagaimana orang tua si perempuan. Atau bisa juga karena 

ingin memiliki keturunan yang mewarisi sifat-sifat orang tua 

istrinya.
25

 

Pendapat lain menyebabkan bahwa unsur terpenting 

dalam pembentukan akhlak adalah pikiran, karena pikiran 

yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk 

dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. 

Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang 

akhirnya dapat membentuk pola fikir yang bisa 

mempengaruhi prilakunya. Jika program yang tertanam sesuai 

dengan prinsip-prinsip kebersamaan universal maka 

perilakunya berkjalan selaras dengan hukum alam.
26

 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

pembentukan akhlak dari sekian banyak faktor. Para ahli 

menggolongkannya kedalam dua bagian, yaitu faktor intern 

dan faktor eksteren.
27

 

D. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Memang tidak dapat diingkari bahwa sudah sangat 

mendesak pendidikan akhlak diterapkan di dalam lembaga 

pendidikan kita. Alasan-alasan kemerosotan moral, karena 

kemanusian yang terjadi tidak hanya dalam diri generasi muda 

kita, namun telah menajdi ciri khas abad ini, seharusnya membuat 

kita perlu mempertimbangkan kembali bagaimana lembaga 

pendidikan mampu menyumbangkan perannya bagi perbaikan 

kultur. Sebuah kultur yang membuat peradaban kita semakin 

manusiawi.
28

 

                                                             
25 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak 

Dari Rumah, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani 2010), h. 6 
26 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 

(Jakarta Pt Grafindo Persada, 2009),h. 34 
27 Heri Gunawan, Pendidikan Islam (Kajian Teoritis Pemikiran Tokoh), 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 19-22 
28 Ibid., h. 78 
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Menurut sayid Agil tujuan pendidikan adalah membentuk 

manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, maju, mandiri 

sehingga memiliki ketahanan rohaniah yang tinggi serta mampu 

beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat.
29

 

Sedangkan menurt mahmud yunus tujuan pendidikan akhlak 

adalah membentuk putra-putri yang berakhlak mulia, berbudi 

luhur, bercita-cita tinggi, berkemauan keras, beradab, sopan 

santun, baik tingkah lakunya, manis tutur bahasanya, jujur dalam 

segala perbuatan, suci murni hatinya.
30

 

Hal senada juga di kemukakan oleh Muhammad Athiyah 

Al Abrasi, beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak 

adalah untuk membentuk orang   orang yang bermoral baik, 

berkemauan keras, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia 

dalam tingkah laku serta beradab.
31

 

Menurut Barwamie Umarie tujuan pendidikan akhlak 

adalah supaya dapat etrbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, 

terpuji serta menghindari yang buruk, jelek, hina, tercela, 

sdangkan menurut anwar Masy‟ari akhlak bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan perangai manusia yang baik dan yang 

jahat, agar manusia memegang teguh perangai-perangai yang 

jelek, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan 

masyarakat, tidak saling membenci dengan yang lain, tidak ada 

curiga-mencurigai, tidak ada persengketaan antara hamba Allah 

SWT.
32

 

Menurut Al-Attas tujuan Pendidikan Akhlak lebih 

kepada mengembalikan manusia kepada fitrah kemanusiaannya, 

berusaha mewujudkan manusia yang baik, manusia yang 

                                                             
29Said Agil Husin al Munawwar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam sistem 

pendidikan islam(Jakarta: Ciputat Press. 2005).h.15 
30Mahmud Yunus, Pokok-Pokok Pendiidkan dan Pengajaran, (Jakarta: Hida 

Karya Agung, 1990), h.22 
31Muhammad Athiyah al Abrasi, Dasar-dasar pendidikan Islam, terj, Bustami 

Abdul Ghani, (Jakarta: Bulan Bintang. 1994).h.103 
32Anwar Masy‟ari, Akhlak Alqur’an (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) h.23 
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sempurna atau manusia Universal yang sesuai dengan fungsi 

utama di ciptakannya.
33

 

Dengan kata lain dapat di simpulkan bahwa tujuan dari 

pendidikan akhlak : pertama, supaya seorang terbiasa melakukan 

hal baik, indah, mulia, terpuji serta menghindari yang buruk, 

jelek, hina, dan tercela. Kedua, supaya interaksi manusia dengan 

Allah SWT dan dengan sesama makhluk lainnya senantiasa 

terpelihara dengan baik dan harmonis esensinya sudah tentu 

untuk memperoleh yang baik, seseorang harus 

membandingkannya dengan yang buruk atau yang membedakan 

keduanya. Kemudia setelah itu, harus memilih yang baik dan 

meninggalkan yang buruk. 

Tidak ada tujuan yang penting dalam pendidikan akhlak 

dari pada membimbing manusia diatas prinsip kebenaran dan 

jalan lurus, jalan Allah yang dapat mewujudkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Akhlak yang baik merupakan tujuan pokok 

pendidikan akhlak dan akhlak tidak bisa di katakan baik kecuali 

jika sesuai dengan ajaran Al-qur‟an. Menurut Ali Abdul Halim 

Mahmud tujuan pendidikan akhlak antara lain. : 

a. Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman yang 

selalu beramal soleh. 

b. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani 

kehidupannya sesuai dengan ajaran islam, melaksanakan 

apa yang di perintahkan agama dan meninggalkan apa 

yang diharamkan, menikmati hal-hal yang baik dan di 

bolehkan, serta menjauhi segala sesuatu yang di larang, 

keji, hina, tercela, dan munkar. 

c. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang bisa 

berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan 

orang muslim maupun non muslim. 

d. Mempersiapkan insan beriman dan saleh, yang mampu dan 

mau mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan 

                                                             
33Ulil Amri Syafri, pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an,(Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014),cet.2,h.47 
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„Amar ma‟ruf nahi munkar dan berjuang fisabilillah demi 

tegaknya agama islam. 

e. Mempersiapkan insan beriman dan saleh, yang mau merasa 

bangga dengan persaudaraannya sesama muslim dan selalu 

memberikan hak-hak persaudaraan tersebut, mencintai dan 

membenci hanya  karena Allah SWT, dan sedikitpun tidak 

kecut oleh celaan orang hasad selama dia berada di jalan 

yang benar. 

f. Mempersiapkan insan beriman dan saleh, yang merasa 

bahwa dia adalah bagian dari seluruh umat islam yang 

berasal dari berbagai daerah, suku dan bahasa. 

g. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa 

bangga dengan loyalitasnya kepada agama islam dan 

berusaha sekuat tenaga demi tegaknya panji-panji islam di 

muka bumi.
 34

 

Pendidikan akhlak dalam islam berbeda dengan 

pendidikan-pendidikan moral lainnya karena pendidikan akhlak 

dalam islam lebih menitik beratkan pada hari esok, yaitu hari 

kiamat beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti 

perhitungan amal, pahala, dan dosa. Dari sini tampak bahwa 

pendidikan akhlak dalam islam menyandingkan dan 

menyeimbangkan antara dua sisi kehidupan, yaitu dunia dan 

akhirat. 

Demikianlah, secara ringkas gambaran tentang tujuan-

tujuan pendidikan akhlak dalam islam. Peran akhlak islam ini 

sangat besar bagi manusia, karena ia cocokdengan realitas 

kehidupan mereka dan sangat penting dalam mengaantarkan 

mereka menjadi umat yang mulia disisi Allah SWT. 

1. Metode Pendidikan Akhlak 

Berbicara mengenai masalah pembinaan dan 

pembentukan akhlak sama dengan berbicara mengenai tujuan 

pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai pendapat-pendapat 

                                                             
34Ali Abdul Halim Mahmud, Tarbiyah Al khuluqiyah ,terj. Afifudin, (solo : 

Media Insani, 2003), h.160 
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para ahli yang mengataka bahwa tujuan pendidikan adalah 

pembentukan dan pembinaan Akhlak mulia. Ada dua pendapat 

terkait dengan masalah pembinaan akhlak. Pendapat pertama 

mengatakan bahwa akhlak tidak perlu di bina, menurut aliran ini 

akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa di bina, akhlak adalah 

gambaran batin yang tercermin dalam perbuatan. 

Pendapat kedua mengatakan bahwa akhlak adalah hasil 

dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras serta 

sungguh-sungguh. Menurut Imam Al-Ghazali seperti di kutip 

Fatiyah Hasan berpendapat sekiranya tabi‟at manusia tidak dapat 

dirubah, tentu nasehat dan bimbingan tidak ada gunanya. Beliau 

menegaskan. Sekiranya akhlak itu tidak dapat menerima 

perubahan niscaya fatwa, nasehat dan pendidikan itu adalah 

hampa.
35

 

Namun dalam kenyataannya di lapangan banyak usaha 

yang telah di lakukan orang dalam membentuk akhlak yang mulia. 

Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka pembinaan 

akhlak akan semakin memperkuat pendapat bahwa akhlak 

memang perlu di latih. Karena islam telah memberikan perhatian 

yang besar dalam rangka membentuk akhlak mulia. Akhlak yang 

mulia merupakan cermin dari keimanan yang bersih. Dalam 

kamus umum bahasa indonesia, metode di artikan ddengan cara 

yang teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai suatu 

maksud. Adapun metode pendidikan akhlak adalah : 

a. Metode Keteladanan  

Yang di maksud dengan metode keteladanan yaitu suatu 

metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yaang baik 

kepada peserta didik, baik  di dalam ucaapan maupun 

perbuatan.
36

 

 

                                                             
35Fatiyah Hasan Sulaiman, Sistem Pendidikan Versi Al Ghazali, (Bandung: al-

Ma‟arif, 1986).h.66 
36Syahidin, Metode Pendidikan Qur’ani teori dan aplikasi, (Jakarta: CV Misaka 
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Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan 

yang di terapkan Rasulullah dan paling banyak pengaruhnya 

terhadap keberhasilan menyampaikan misi dakwahnya. Ahli 

pendidikan banyak yang berpendapat bahwa pendidikan 

dengan teladan merupakan metode yang paling berhasil. 

Abdullah Ulwan misalnya sebagai mana di kutip oleh Hery 

Noer Aly menggatakan bahwa pendidik akan merasa mudah 

mengkomunikasikan pesannya secara lisan. Namun, anak akan 

merasa kesulitan dalam memahami pesan itu apabila 

pendidiknya tidak memberi contoh tentang pesan yang di 

sampaikannya. 
37

 

Hal ini di sebabkan karena secara psikologis anak 

adalah seorang peniru yang ulung. Murid-murid cenderung 

meneladani gurunya dan menjadikannya sebagai tokoh 

identifikasi dalam segala hal. 

b. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan menurut M.D Dahlan seperti dikutip oleh 

Hery Noer Aly merupakan proses penanaman kebiasaan. 

Sedang kebiasaan ialah cara-cara bertindak yang persistent, 

uniform dan hampir-hampir otomatis (hampir tidak di sadari 

oleh pelakunya).
38

 

Pembiasaan tersebut dapat dilakukan untuk 

membiasakan pada tiingkah laku, keterampilan, kecakapan dan 

pola pikir. Pembiasaan ini bertujuan untuk mempermudah 

melakukannya. Karena seorang yang telah mempunyai 

kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah 

dan senang hati. Bahkan sesuatu yang telah di biasakan dan 

akhirnya menjadi kebiasaan dalam usia muda itu sulit untuk di 

rubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. Maka di perlukan 

terapi dan pengendalian diri yang sangat serius untuk dapat 

merubahnya. 

 

 

                                                             
37Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wancana Ilmu, 

1999)h. 178 
38Ibid, h. 134 
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c. Metode Memberi Nasehat 

Abdurrahman al Nahlawi sebagai mana di kutip oleh 

Hery Noer Aly mengatakan bahwa yang di maksud dengan 

nasihat adalah penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan 

tujuan menghindarkan orang yang di nasehati dari bahaya serta 

menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan 

dan manfaat.
39

 

Dalam metode memberi nasehat ini pendidik 

mempunyai kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta 

didik kepada berbagai kebaikan dan kemaslahatan umat. 

Diantaranya dengan menggunakan kisah-kisah Qur‟ani, baik 

kisah Nabawi maupun umat terdahulu yang banyak 

mengandung pelajaran yang dapat di petik. 

d. Metode Motivasi dan Intimidasi  

Metode Motivasi dan intimidasi dalam bahasa arab 

disebut dengan Uslub al targhib wa al tarhib atau metode 

targhib dan tarhib. Targhib berasal dari kata Raggaba yang 

berarti menyenangi, menyukai, dan mencintai. Kemudian kata 

itu di ubah menjadi kata benda targhib yang mengandung 

makna suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan 

dan kebahagiaan yang mendoorong seseorang sehingga timbul 

harapan dan semangat untuk memperolehnya. 
40

 

Metode ini akan sangat efektif apabila dalam 

penyampaiannya menggunakan bahasa yang menarik dan 

meyakinkan pihak yang mendengar. Oleh hendaknya pendidik 

bisa meyakinkan muridnya ketika menggunakan metode ini. 

Namun sebaliknya apabila bahsa yang di gunakan kurang 

meyakinkan maka akan membuat murid tersebut malas 

memperhatikan. 

Sedangkan Targhib berasal dari rahhaba yang berarti 

menakut-nakuti atau mengancam. Sebagai akibat melakukan 

dosa atau kesalahan yang di larang Allah atau akibat lengah 

dalam menjalankan kewajiban yang di perintahkan Allah. 
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Penggunaan metode motivasi sejalan dengan aa yang 

ada dalam psikologi belajar di sebut sebagai Law of Happines 

atau prinsip yang mengutamakan suasana menyenangkan 

dalam belajar.
41

 Sedang metode indtimidasi dan hukuman baru 

di  gunakan apabila metode-metode lain seperti nasehat, 

petujuk dan bimbingan tidak berhasil untuk mewujudkan 

tujuan. 

e. Metode Persuasi  

Metode persuasi adalah meyakinkan siswa tentang 

sesuatu ajaran dengan kekuatan akal penggunaan metode 

persuasi di dasarkan atas pandangan bahwa manusia adalah 

makhluk yang berakal. Artinya islam memerintahkan kepada 

manusia untuk menggunakan akalnya dalam membedakan 

antara yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk.
42

 

f. Metode Kisah  

Metode kisah merupakan salah satu upaya untuk 

mendidik murid agar mengambil pelajaran dari kejadian di 

masa lampau. Apa bila kejadian tersebut merupakan kejadian 

yang baik, maka harus diikuti, sebaliknya apabila kejadian 

tersebut kejadian yang bertentangan dengan agama Islam maka 

harus di hindari. 

Lebih lanjut an-Nahlawi menegaskan bahwa dampak 

penting pendidikan melalui kisah adalah : 

Pertama, kisah dapat mengaktifkan dan 

membangkitkan kesadaran pembaca tanpa cerminan kesantaian 

dan keterlambatan sehingga dengan kisah, setiap pembaca akan 

senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi 

kisah tersebut sehingga pembaca terpengaruh oleh tokoh dan 

topik kisah tersebut. 

Kedua, interaksi kisah Qur‟ani dan Nabawi dengan diri 

manusia dalam keutuhan realitasnya tercermin dalam pola 

terpenting yang hendak di tonjolkan oleh Al-qur‟an kepada 

manusia di dunia dan hendak mengarahkan perhatian pada 

setiap pola yang selaras dengan kepentingan. 
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Ketiga, kisah-kisah Qur‟ani mampu membina perasaan 

keutuhan melalui cara-cara berikut :  

a) Mempengaruhi emosi, seperti takut, perasaan di awasi, 

rela dan lain-lain. 

b) Mengarahkan semua emosi tersebut sehingga menyatu 

kepaada satu kesimpulan yang menjadi akhir cerita. 

c) Mengikut sertakan unsur psikis yang membawa pembaca 

larut dalam setting emosional cerita sehingga pembaca, 

dengan emosinya, hidup bersama tokoh cerita. 

d) Kisah Qur‟ani memiliki keistimewaan karena, melalui 

topik cerita, kisah dapat memuaskan pemikiran, seperti 

pemberian sugesti, keinginan, dan keantusiasan, 

perenungan dan pemikiran.
43

 

 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendidikan Akhlak 

Segala tindakan dan perbuatan manusia yang memiliki 

corak berbeda antara satu dengan yang lainnya, pada dasarnya 

merupakan adanya pengaruh dari dalam manusia dan motivasi 

yang di suplai dari luar dirinya. Untuk itu ada beberapa faktor 

yang turut mempengaaruhi dan memotivasi seseorang dalam 

berprilaku atau berakhlak di antaranya yaitu
44

 : 

a. Insting  

Insting adalah seperangkat tabi‟at yang di bawa 

manusia sejak lahir. Menurut james, insting adalah sifat yang 

menyampaikan tujuan akhir. Insting merupakan kemampuan 

yang melekat sejak lahir dan di bimbing oleh naluriahnya. 

Dalam insting terdapat tiga unsur kekuatan yang bersifat psikis, 

yaitu mengenal, kehendak, perasaan. Unsur-unsur tersebut juga 

ada pada binatang. Para psikolog menjelaskan bahwa insting 

berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong 

lahirnya tingkah laku. Dalam ilmu etika insting berarti akal 

pikiran. Insting banyak yang mendorong perilaku perbuatan 

yang menjurus kepada akhlak baik, tetapi tergantung kepada 
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orang yang mengendalikannya. Insting merupakan seperangkat 

tabi‟at yang di bawa manusia sejak lahir. Pada psikolog 

menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator 

penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. Insting 

merupakan unsur jiwa yang pertama membentuk kepribadian 

manusia, tidak boleh lengah harus mendapat pendidikan. 

Pemeliharaan, pendidikan dan penyaluran insting adalah 

mutlak, karena tanpa demikian insting menjadi lemah, bahkan 

hampir lenyap. Insting mencaari kebebasan, harus di batasi 

sehingga tidak merugikan orang lain, juga tidak mengorbankan 

kepentingan sendiri.
45

 

b. Adat/kebiasaan  

Adat adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang 

yang di lakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama 

sehingga menjadi kebiasaan.
46

 Sebuah adat istiadat yang di 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu melahirkan dampak 

positif dan dampak negatif, tetapi nilai-nilai adat tersebut tetap 

berfungsi sebagai pedoman manusia untuk hidup di suatu 

masyarakat di mana ia tinggal. 

Semua perbuatan baik dan buruk itu menjadi kebiasaan 

karena adanya kecenderungan hati terhadapnya dan menerima 

kecenderungan tersebut dengan di sertai perbuatan berulang-

ulang secukupnya. Apabila adat telah lahir dalam suatu 

masyarakat ataupun pada seseorang, maka sifat dari adatitu 

sendiri adalah: 

1) Mudaah mengerjakan pekerjaan yang sudah di 

biasakan tersebut. 

2) Tidak memakan waktu dan perhatian dari 

sebelumnya. 

c. Pola Dasar Bawaan  

Dahulu orang beranggapan bahwa manusia di lahirkan 

dalam keadaan yang sama, baik jiwa maupun bakatnya. 

Kemudian faktor pendidikan yang dapat merubah mereka 
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menjadi berlainan satu dengan yang lainnya. Di dalam ilmu 

pendidikan, dia mengenal perbedaan pendapat di antara aliran 

nativisme.
47

 Aliran ini berpendapat bahwa seseorang itu di 

tentukan oleh bakat yang di bawanya sejak lahir, pendidikan tidak 

bisa mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Sedang 

menurut aliran empirisme seperti di katakan john lock dalam teori 

tabula rasa bahwa perkembangan jiwa anak tersebut mutlak di 

tentukan oleh pendidikan atau faktor lingkungan. Teori 

konvergensi berpendapat bahwa faktor dasar dan jar bersama-

sama membina perkembangan jiwa manusi. Pola dasar manusia 

mewarisi beberapa sifat tertentu dari kedua orang tua nya, bisa 

mewarisi sifat-sifat jasmaniah juga mewarisi sifat-sifat 

rohaniahnya. Namun, pengetahuan belum menemukan persentase 

pasti mengenai ukuran warisan sifat-sifat tersebut. Walaupun 

seseorang tersebut mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya, tetapi ia 

juga menjaga kepribadiannya dengan beberapa sifat tertentu, 

yang tidak di campuri oleh orang tuanya, sifat yang dapat 

membedakannya dengan lainnya dalam bentuk warna, perasaan, 

akal, dan akhlaknya. Dalam ajaran islam konsep hereditas 

(keturunan). 

 Di jelaskan di antaranya dalam surat Ar-Rum : 30 

ََّحُِيٗفۚاَّفِۡطَرَتََّّفَأَقِىَّۡ ٍِ ي  ََّعهَۡيهَاََّّۚنُ اسََّٱفَطََرََّّن تِيٱنه هَِّٱَوۡجهََكَّنِهدِّ
Artinya:“maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama Allah: (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu.”(Q.S Ar Rum 

: 30) 

 

Dalam ayat tersebut kata fitrah untuk menunjukan 

tentang asal kejadian manusia yang di lahirkan dalam keadaan 

muslim. Dalam konsep akhlak islam fitrah di artikan sebagai 

kemampuan dasar yang di milki manusia, untuk berkembang 

dalam pola dasar keislaman. Selain itu pembawaan keturunan 

yang berasal dari orang tua mereka, sebagian besar 
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menampakkan diri dalam sifat-sifat  jasmaniah dan sebagaian 

lagi dalam pembawaan rohaniah. Sifat-sifat yang ada pada 

individu itu merupakan keturunan, tetapi pengaruh lingkungan 

pun penting bagi pelenturan sifat-sfat keturunan yang kurang  

baik.
48

 

d. Lingkungan  

Salah satu aspek yang  juga memberikan sumbangan 

terhadap terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseorang 

adalah faktor lingkungan dimana ia berada lingkungan adalah 

ruang lingkup yang berinteraksi dengan insan yang dapat 

berwujud benda-benda seperti air, udara bumi, langit dan 

matahari. Lingkungan manusia, yaitu segala sesuatu yang 

mengelilinginya seperti gunung, lautan, udara, sungai, negeri, 

perkampungan dan masyarakat sekitarnya. 

 Lingkungan itu sendiri ada dua jenis.
49

 Yaitu : 

1) Lingkungan Alam. Alam dapat menjadi aspek yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. 

Lingkungan alam dapat menghalangi dan mendukung bakat 

seseorang. Menurut Ahmad Amin, lingkungan alam telah 

lama menjadi perhatian para ahli sejak zaman plato hingga 

sekarang, karena apabila lingkungan tidak cocok dengan 

suhu tubuh seseorang, maka ia akan lemah dan mati. Begitu 

pula dengan akal, apabila lingkungan tidak mendukung 

kepada perkembangannya, maka akalpun mengalami 

kemunduran sebagai mana yang di katakan oleh salah satu 

tokoh, bahwa sebenarnya para sejarawan sejak dulu telah 

menerangkan bahwa tempat-tempat dan keadaan 

lingkungan suatu negara mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap tumbuh kembang kemajuan suatu bangsa 

lingkungan sangat besar artinya bagi setiap individu di 

lahirkan. Faktor lingkungan yang terdapat di dalam rumah 

individu pun dapat mempengaruhi penyesuaian dirinya. 

2) Lingkungan Pergaulan. Masyarakat merupakan tempat 
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tinggal individu berinteraksi. Lingkungan pergaulan dapat 

mengubah dalam prihal keyakinan, akal pikiran, adat-

istiadat, sifat, pengetahuan dan terutama dapat mengubah 

akhlak prilaku individu. Artinya dalam lingkungan 

pergaulan proses saling mempengaruhi selalu terjadi, antara 

satu individu satu dengan lainnya. Singkatnya dapat di 

katakan bahwa lingkungan pergaulan dapat membuahkan 

kemajuan dan kemunduran manusia
50

. Lingkunagn 

pergaulan ini terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu : 

3) Lingkungan Keluarga, yaitu dimana individu tersebut di 

lahirkan, diasuh dan di besarkan. Akhlak orang tua di 

rumah dapat mempengaruhi tingkah laku anggota keluarga 

dan anak-anaknya. 

4) Lingkungan sekolah, sekolah dapat membentuk siwa-

siswinya. 

5) Lingkungan pekerjaan, lingkungan pekerjaan sangat rentan 

terhadap pengaruh perilaku dan pikiran seseorang, jika 

lingkungan pekerjaaanya adalah orang-orang yang baik 

tingkah lakunya, maka ia akan menjadi baik, begitu pula 

sebaliknya. 

6) Lingkungan organisasi, orang yang menjadi anggota salah 

satu organisasi akan memperoleh aspirasi yang digariskan 

oleh organisasinya. Cita-cita tersebut dapat mempengaruhi 

tingkah lakunya. Dan itu juga tergantung pada adat 

organisasi itu, jika disiplinya baik maka baik pula orangnya 

dan sebaliknya. 

7) Lingkungan jamaah, jamaah merupakan organisasi yang 

tidak tertulis, seperti jamaah tabligh, jamaah masjid, dan 

jamaah pengajian. Lingkungan seperti itu juga dapat 

merubah prilaku individu dari yang tidak baik menjadi baik. 

8) Lingkungan ekonomi, semua membutuhkan ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena ekonomi dapat 

menjadikan manusia buas, mencuri, merampok, korupsi dan 

segala macam bentuk kekerasan, jika lingkungan ekonomi 

dapat membawa kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, 
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apabila di kuasai oleh orang-orang berilmu, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

9) Lingkungan Pergaulan Bebas/Umum, pergaulan bebas 

dapat menghalalkan segala cara untuk mewujudkan 

mimpinya, biasanya mereka menyodorkan kenikmatan 

sesaat, seperti minuman keras, narkoba, seks, judi, dan 

lainnya yang biasanya dilakukan pada malam hari. Namun 

jika pergaulan bebas itu bersama dengan para ulama dan 

kegiatan-kegiatan bermanfaat, maka dapat menyebabkan 

kemuliaan dan mencapai derajat yang tinggi. 

Manusia walaupun di pengaruhi dengan lingkungan 

alam atau lingkungan pergaulan, tetapi ia masih memiliki 

akal yang dapat di pergunakan untuk menentukan 

lingkungan yang cocok dan beradaptasi dengan baik.
51

 

 

E. Komponen-Komponen Pendidikan Akhlak 

Pendidikan menurut Al-Ghazali ialah menghilangkan 

akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Jadi 

pendidikan pada hakikatnya adalah pendidikan akhlak, yaitu 

suatu proses kegiatan yang sistematis untuk melahirkan 

perubahan-perubahan yang progresif pada tingkat laku 

manusia. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mau‟idzatul 

Mu‟minin, hakikatnya akhlak adalah keadaan atau konsitusi 

jiwa  yang tetap (konsisten) yang menjadi  sumber lahirnya 

perbuatan-perbuatan secara wajar, mudah tanpa memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran. 

Dalam karya-karya Imam Al-Ghazali dapat 

merumuskan dari komponen-komponen pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Komponen Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan pendidikan akhlak mengandung apa yang 

ingin dicapai dengan pendidikan karakter tersebut. Dengan 

kata lain, manusia yang bagaimana yang hendak dibentuk 

dengan pendidikan kahlak itu. Al-Ghazali dengan tegas 
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menyatakan dua tujuan yang hedak dicapai  tujuan 

pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali terdiri daei 2 aspek 

yaitu tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada 

pendekatan diri kepada Allah dan sempurnanya insani yang 

bermuara pada kebahagian dunai dan akhirat.
52

 

Dari berbagai pemaparan di atas penulis menarik 

kesimpulan bahwa komponen tujuan pendidikan akhlak 

menurut Al-Ghazali adalah untuk mencapai kesempurnaan 

hakiki secara sadar bahwa manusia pada hakikatnya 

memiliki komitmen hidup menjadikan dunia sebagai alat 

atau jembatan untuk meraih keselamatan dan kemulian 

akhirat. 

 

2. Komponen Materi Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak mengajarkan macam-macam 

materi pendidikan akhlak kepada peserta didik. Rosihon 

mengatakan bahwa materi pendidikan akhlak dibagi 

menjadi dua macam, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak 

kepada makhluk
53

lebih lanjut beliau mengatakan bahwa 

akhlak kepada makhluk terbagai menjadi dua, yaitu akahlak 

kepada manusia dan akhlak kepada selain manusia. 

Akhalak kepada manusia dibagi menajdi kahlak kepada diri 

sendiri dan akhlak keapda orang lain. Maka, bisa juga 

secara keseluruhan akhlak dibagi menjadi akhlak kepada 

sang Khalik yaitu Allah SWT, akhlak kepada makhluk dan 

akhlak kepada diri sendiri. 

Beliau juga merincikan ketiga bagian akhlak yaitu, 

akhalak terhadap Allah antara lain: mencintai Allah 

melebihi apapun, mengunakan firmannya sebagai pedoman 

hidup, melaksanakan segala perintah-Nya, mengharapkan 

dan berusaha memperoleh keridhoan Allah, mensyukuri 

karunia dan nikmat Allah, menerima dengan ikhlas qodhi 

dan qodar Allah, memohon kepada Allah, berserah diri 
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kepada Allah, bertaubat keapda Allah. 

Mengenai materi atau kurikulum pendidikan Al-

Ghazali ada dua hal yang menarik yaitu: 

a. Pertama, pengklarifikasiannya terhadap ilmu 

pengetahuan yang sangat terperinci dan segaka aspek 

yang terkait dengannya. 

b. Al-Ghazali mendasarkan pemikirannya bahwa materi 

atau kurikulum pendidikan harus disusun dan 

selanjutnya disampaikan keapda murid sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan psikisnya artinya, 

penjelasan harus disampaikan secara bertahap dengan 

memperhatikan teori, hukum, dan perodesasi 

perkembangan anak.
54

 

Menurut Al-Ghazali membicarakan persoalan 

mengenai materi pendidikan akhlak ialah yang harus 

diajarkan untuk mencapai sasaran yang telah digariskan 

pada tujuan komponen di atas, sangat menekankan 

pentingnya materi-materi keagamaan yang bercorak 

sufisik dan sisi etika, juga sebagai balance, Al-Ghazali 

menekankan pentingnya masalah-masalah keduniawian 

yang berupa kebudayaan dan kesenangan-kesengana 

serta sisi praktis yang membawa keuntungan. 

 

3. Komponen Pendidik Akhlak 

Pendidik ialah orang yang memikul tanggung 

jawab untuk membimbing. Pendidik berbeda dengan 

pengajar sebab pengajar hanya berkewajiban untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada murid, sedangkan 

pendidik bukan hanya bertanggung jawab menyampaikan 

materi pengajaran, melainkan juga membentuk kepribadian 

seorang anaak didik. 

Al-Ghazali menekankan kedudukan pendidik di 

barisan para Nabi (dalam hal misinya sebagai seorang yang 

menyampaikan dan menjelaskan kebenaran manusia). 
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Hakikat pendidik menurut Al-Ghazali, ditinjau dari segi 

misinya, menjelaskan kebenaran kepada manusia. 

Didalam pengajaran menurut Al-Ghzali seorang 

pendidik harus mempunyai sempurnanya akal dan 

terpujinya akhlak yang baik dan juga layak diberi amanat 

mengajar anak-anaak ataiu peserta didik pada umumnya. 
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