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ABSTRAK 

Problematika yang terjadi saat ini yaitu rendahnya pendidikan 

akhlak yang tertuju pada kehancuran bangsa kita pada saat ini, demi 

untuk menyelamatkan bangsa pada saat ini, seluruh masyarakat, para 

orang tua, juga pendidik, mesti bisa membiasakan anak – anaknya 

dengan cara menanamkan akhlak yang baik agar nantinya tercipta 

generasi yang mampu menghadapi tantangan di dalam hidup. Buya 

hamka mengerti bagaimana konsep konsep penerapan pendidikan 

ahlak. Dengan demikian diharapkan kepada orang tua dan pendidik 

mampu megaplikasikan atau mampu untuk mencontohkan dalam 

kehidupan sehari – hari. Mengapa demikian, karena apalah arti dari 

seorang anak yang dikatakan sangat pintar dalam nilai pembelajaran, 

namun dikatakan nol dalam nilai ahlaknya atau seringkali dikatakan 

tidak memiliki ahlak (tidak berahlak) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep serta metode 

yang digagas oleh hamka dalam pengembangan pendidikan ahlak 

pada anak. Penelitian saya lakukan dengan mencari berbagai sumber 

bacaan yang bersangkutan atau berkaitan dengan pendidikan ahlak 

anak. 

Buya Hamka adalah seorang tokoh yang banyak berkontribusi 

dalam dunia pendidikan. Walaupun tulisan Hamka sendiri yang 

membahas secara spesifik tentang pendidikan sangat jarang ditemui, 

akan tetapi ide  - ide serta berbagai macam konsep serta metode 

pendidikannya itu dapat digali dari berbagai macam tulisan Buya 

Hamka sendiri ataupun tulisan karya orang lain yang membahas 

tentang hamka. 

Sesuai dengan karakteristik yang diangkat, penelitian ini 

merupakan sebuah penelitian pustaka atau (Library research), dengan 

menggunakan metode analisis isi ( content analisi ) yaitu dimana 

teknis analisis merupakan teknik kesimpulan yang sholih dari sebuah 

buku atau document. Dimana dalam penemuan karakteristik pesan 

yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh 

pengetahuan tentang konsep pendidikan ahlak menurut Hamka. hasil 

penelitian menunjukan bahwa Konsep Pendidikan Akhlak Menurut 

Buya Hamka meliputi ahlak merupakan hal yang paling utama. 

 

Kata Kunci : Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Buya Hamka. 
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MOTTO 

Qs. Al-Isra: 23 

                      

                     

      

Artinya:  dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu 

berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau 

Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang mulia.1 

                                                             
1
  Dapertemen Agama RI, al Qur’an dan terjemahannya,( Yayasan 

Penerjemah al Qur’an, 2015), h.284 
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BAB I 

PENDAHULAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan yang kita rasakan saat ini banyak mengalami 

penurunan akhlak anak sehingga hilangnya nilai nilai sosial yang 

banyak ditandai dengan adanya pergaulan bebas, minuman keras, 

narkoba, tawuran dan masih banyak lagi hal hal yang keluar dari 

akhlak tercela hal ini ialah sebagian dari prilaku menyimpang 

dikalangan remaja, pemuda dan masyarakat. 

Bahkan hal ini sudah berpengaruh pada ujung tombak sebagai 

pembuat kebijakan di negeri ini. Banyak sekali sekarang 

ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum- oknum 

tertentu yang dianggap sebagai orang penting, justru melakukan 

penyimpangan. Tidak dipungkiri latar belakang oknum tersebut 

melakukan karena tidak adanya jiwa bersyukur, tidak ada kepuasan 

dari dalam diri nya, sampai bisa melakukan kebohongan. Dengan 

dalih membuat kebijakan atau peraturan megatasnamakan 

keberpihakan kepada rakyat. 

Banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan di negeri ini jika 

dipimpin oleh oknum oknum seperti diatas, seperti kesenjangan 

sosial, kemiskinan, bahkan kerugian bagi Negara. Oleh karena itu 

disinilah peran pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Di 

Indonesia sangat banyak sekali orang pintar, tapi banyak juga yang 

tidak jujur. Setiap tahun kampus kampus di negeri ini meluluskan 

ribuan sarjana yang hebat, cerdas dan berintelektual, namun semua 

akan menjadi bencana jika karakter mereka buruk, kejujuran 

adalah salah satu cerminan yang baik. 

Dari pembahasan diatas semakin terlihat fenomena 

meningkatnya tingkah laku kekerasan dari para remaja dan 

pemuda, perjudian, ketidak jujuran, meningkatnya egoisme, krisis 

kewibawaan, kehidupan penyelewengan seksual, dan menurunya 

tanggung jawab warga Negara. Dengan singkat para pemuda dan 

para remaja cenderung kebutaan etika dan karakter. 

Kecenderungan pengunaan obat obat terlarang, penyelewengan 

seksual para remaja peserta didik dan pemuda sekitar, sangat 
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mengkhawatirkan dan diambang kritis yang sangat meresahkan 

kalangan pendidik dan orang tua. 

Sebuah permasalahan yang penulis temui, dalam lingkungan 

masyarakat yang penulis yang pada masa itu melihat dimana 

pendidikan akhlak dalam masyarakat begitu memprihatinkan 

telebih lagi dengan gaya hidup anak saat ini yang tidak terlalu 

ditekankan untuk ranah pendidikan akhlaknya. Dan adanya 

persoalan tersebut penulis melihat bahwa terdapat kewajiban yang 

mesti dilakukan oleh orang tua kepada anak anaknya, yaitu 

kewajiban dalam mendidik akhlak anak anak tersebut dengan 

didikan yang telah di syariatkan dalam pendidikan Islam seperti 

didikan yang dilakukan dalam konsep Pendidikan akhlak 

menurut Buya Hamka. 

Dari permasalahan yang ditulis diatas penulis tertarik untuk 

meneliti bagaimana Konsep Pendidikan Akhlak menurut Buya 

Hamka,. Dengan harapan kejadian yang ditemui dapat menjadi 

pembelajaran kedepanya, baik pelajaran bagi penulis ataupun bagi 

siapapun. Yang nantinya bakal jadi pendidik yang berada di 

sekolah (Guru) atau pun para calon pendidik bagi anak anaknya ( 

para orang tua pendidikan diharapkan menjadi sebuah penggerak 

untuk memberikan fasilitas pembangun karakter sehingga 

masyarakat mempunyai kesadaran bernegara yang harmonis 

dengan memperhatikan norma norma yang ada di masyarakat dan 

menjadi kesepakatan masyarakat bersama, dalam pembentukan 

karakter dan akhlak seorang siswa tergantung dimana dia 

bersekolah dan lingkungan masyarakat sehingga pendidik harus 

memperhatikan siswa dalam pergaulan. 

Peserta didik zaman sekarang kuragnya rasa hormat dan rasa 

segan yang dapat dikenal dengan istilah ta’dzim terhadap  guru 

ataupun orang tua itu sendiri semakin hilang, perasaan itu hilang 

dan hampir tidak tampak terlihat dalam kegiatan belajar mengajar 

yang terjadi pada saat ini. Mengapa demikian, hal itu terjadi karena 

peserta didik zaman sekarang kurang meresapi apa yang telah 

dipelajari dalam ilmu tata laksana akidah ahklak atau dalam ilmu 

budi pekerti dikenal dengan istilah sopan santun. Bahkan menurut 

para ahli pendidikan tingkat kenakalan anak di sekolah modern ini 

sudah melebihi batas yang sewajarnya. 
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Hari ini kita dapat kita lihat pergaulan bebas sering kali terjadi 

pada anak yang masih dibawah umur dikarenakan sudah mengenak 

rokok, narkoba, freeseks, tawuran dan banyak terlibat dalam 

tindakan criminal lainya, yang pada hakikatnya kegiatan tersebut 

adalah merupakan krisis akhlak pada usia sekolah maraknya 

tawuran antar pelajar, penyalah gunaan narkoba, prilaku asusila, 

pergaulan bebas yang menjamur sampai tigkat pedesaan serta 

penyakit lainya yang itu semua disebabkan oleh merosotnya moral 

bangsa. Di era masyarakat milenial pada saat ini, teknologi 

memberikan kemudahan. 

 

Dapat kita pahami bahwa sudah banyak terjadi dikalanga 

pelajar hingga pelosok daerah. Berdasarkan hasil survey komnas 

perlindungan anak bekerja sama dengan lembaga perlindungan 

anak (LPA) di 12 Propinsi pada tahun 2007 diperoleh pengakuan 

remaja bahwa semenjak 93,7% anak SMP dan SMA pernah 

melakukan ciuman, Petting dan Oral seks, sebnayak 62,7% anak 

SMP mengaku tidak perawan, sebanyak 21,2% remaja SMA 

mengaku pernah melakukan aborsi, 1 juta pelajar adalah 

perempuan. Yang terbaru adalah menurut sebuah survey  yang 

dilaporkan oleh Durexs Face of global sex, menunjukan kalau rata 

rata remaja Indonesia kehilangan keperawanan atau keperjakaan di 

usia 19 tahun.
1
 

Dari data data diatas menggambarkan bahwa banyak sekali 

perkembangan kasus akhlak buruk peserta didik. Secara umum, 

mereka yang lulus sekolah dengan akhlak yang buruk ini akan 

menempati posisi posisi di dunia keja Indonesia yang sangat erat 

dengan persaingan. Rendahnya moral dan akhlak para pelaku 

kebijakan juga akan di ikuti oleh rendahnya etos kerja di 

masyarakat. 

Sehingga apabila siswa dihadapkan masalah yang terlalu berat 

akan depresi berat sedikit semisal tidak naik kelas atau tidak lulus 

ujian maka siswa tersebut akan depresi berat dan tidak dapat 

mengambil pelajaran dibalik semua kejadian tersebut. Akibat yang 

                                                 
1Liput –Id. Survey:Remmaja Indonesia kehilangan kehilangan 

Keperawanan di Usia 19 Tahun, http: www.liput.id /Survey-remaja-indoneisa-

kehilangan-keperawanan-di-usia-19-tahun/,di akses pada tanggal 29 juni 2020.  
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lebih fatal dari kejadian tersebut siswa ada yang melakukan 

perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa, frustasi 

berat atau perbuatan yang lebih parah lagi yaitu mengakhiri 

hidupnya dengan bunuh diri. Sebagai penerus generasi anak yang 

diharapkan menjadi manusia unggul lebih dari apa yang dicapai 

oleh kedua orang tuanya. Anak yang tumbuh dan berkembang 

secara normal dapat dilihat dari bakat yang dimiliki oleh anak 

antara lain mampu menyikapi masalah yang ada disekelilingnya. 

Dalam permasalahan tentang akhlak baik peserta didik 

masyarakat tidak akan henti – hentinya dalam mengakaji 

pembahasan tersebut karena akhlak sebagai tolak ukur peradaban 

bangsa dan kemajuan suatu bangsa. Berkaitan dengan ilmu 

pendidikan akhlak bagi peserta didik serta menjadikan suatu solusi 

bagi peserta didik sekarang ini yang pada dasarnya masih 

mengalami dekadensi moral. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba mempelajari konsep 

pendidikan akhlak menurut pemikiran Haji Abdul Malik Karim 

Amrullah (Hamka) sebagai salah satu tokoh ulama besar di 

minangkabau. Terlebih bahawa pemikiran buya hamka tentang 

pendidikan Islam banyak menyatakan bahwa segala bentuk 

pemikirannya tentang pendidikan adalah lebih menekankan kepada 

pendidikan jiwa atau akhlak al Karimah. Sehingga dalam hal ini 

penulis ingin lebih mengetahui secara lebih jauh beberapa pendapat 

hamka yang ia kemukakan mengenai pendidikan akhlak. 

Beberapa alasan yang menjadi tolak ukur untuk meneliti 

pemikiran buya Hamka adalah beliau bukan hanya seorang ilmuan 

maupun satrawan melainkan sosok ulama di era modern yang 

banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan peradaban dan 

munculnya dinamika intelektualitas masyarakat islam, ia 

merupakan sosok ulama yang dengan gigih berupaya mengubah 

pola hidup tradisional kepada pola hidup yang dinamis dan 

rasional, ia juga merupakan sosok pendidik umat dan ulama yang 

memiliki keluasan ilmu. Selain itu secara umum karya karyanya 

merupakan sintesis dari perkembangan pola pendidikan yang 

dilaksanakan umat manusia islam pada waktu itu( masyarakat 

minang kabau) 
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Keistimewaan buku buku yang dikarang beliau adalah 

pemikirannya tidak hanya berlaku di zamannya, namun masih 

sangat konstektual di masa kini, produktivitas gagasannya di masa 

lalu sering menjadi inspirasi dan rujukan gagasan gagasan 

kehidupan di masa kini. Keutamaan budi, itulah tujuan yang akhir, 

menyingkirkan diri dari kebinatangan, itulah cita cita yang mulia. 

Bukti itulah yang didaki orang budiman, setengah jauh dan 

setengah bangun, ada yang tidak tahan. Ada yang lemah kakinya, 

lalu terjatuh dan tidak bangun lagi. Hidup berbudi itu tujuan kita 

 

B. Fokus Masalah  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih fokus, agar 

dapat sempurna dan mendalam, maka penulis melihat bahwasanya 

permasalahan penelitian yang diambil perlu adanya batasan 

variabelnya. Karena itu, penulis hanya fokus pada batasan masalah 

yang hanya berkaitan dengan Konsep Pendidikan akhlak Menurut 

buya Hamka 

 

C. Rumusan Masalah 

Masalah Penelitian pada hakikatnya merupakan kesenjangan 

antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi pada 

kenyataanya. Dengan kata lain sebuah masalah dalam penelitian 

merupakan sebuah kesengajaan antara apa yang sebenarnya 

diperlukan dan dibutuhkan dengan apa yang ada dan tersedia. 

Dengan demikian, kita akan mendapatkan sebuah masalah peneliti 

jika mampu menagkap kesenjangan kesenjangan tersebut.  

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang tertulis diatas, 

maka penulis mengidentifikasi masalah yang memang berkaitan 

dengan judul yang akan dibahas dalam penelitian ini, Yaitu:  

Bagaimana Konsep Pendidikan akhlak Menurut buya Hamka? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan 

gambaran terkait konsep pendidikan Akhlak menurut Buya 

Hamka. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari Penelitian ini adalah Sebagai: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian diatas diharapkan dapat menambahkan wawasan 

kajian islam yang menjadi pendidikan karakter bagi para 

pencari Ilmu. 

2. Kegunaan Praktis 

1) Menjadi suatu bahan latihan bagi penulis dalam 

penulisan ilmiah sekalian memberikan tambahan 

pemikiran konsep pendidikan 

2) Menambahkan khazanah keilmuan dalam pendidikan 

Islam bagi penulis 

3) Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat 

memberikan  kontribusi yang bernilai 

 

E. Metode Penelitian 

Disini metode penelitian diartikan sebagai cara yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri 

diartikan sebagai proses kegiatan mencari kebenaran terhadap 

suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara terstruktur 

dan sistematis. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan pustaka 

yaitu untuk digali dari berbagi sumber yang dijadikan rujukan. 

Untuk dapat memudahkan pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan serta untuk mencapai tujuan penelitian, maka perlu 

adanya metode penelitian yang sesuai untuk mengolah data yang 

dikumpulkan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode – 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian. 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitia ini penulis menggunakan jenis penelitian 

studi pustaka, yaitu penelitian mengumpulkan data atau karya 

tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau 

telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang 
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pada dasarnya bertumpu pada penelaahan yang kritis terhadap 

bahan bahan pustka yang dihimpun dari berbagai litertur.
2
  

Kemudian kartini Katrono menjelaskan bahwa jenis penelitian 

studi pustaka artinya sebuah studi dengan mengkaji buku buku 

yang kaitanya dengan pembahasan peneliti yang diambil dari 

perpustakaan. Semua sumber berasal dari bahan bahan tertulis 

yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3
 

Hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk 

mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta 

menyimpulkan dari fakta fakta hasil pemikiran yang telah 

ditulis oleh para pemikir dan ahli yang berkenaan dengan 

penelitian, ini penulis melakukan penelitian tentang relevansi 

konsep Pendidikan akhlak Menurut Dr Hamka. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka, demikian juga yang dikatakan 

Lexy J Melong bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa 

kata kata tertulis atau lisan dari orang orang prilaku yang 

diamati.
4
 

2. Sumber data  

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dimana data diperoleh. Pada penelitian ini sumber data dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder 

. sumber data primer adalah karya karya yang ditulis sendiri 

oleh tokoh dalam penelitian. Dalam penelitian ini data primer 

yang digunakan ialah karya buya Hamka diantaranya adalah 

lembaga budi, Lembaga Hidup, Tasawuf  Modern, Falsafah 

hidup dan tafsir Al Azhar. Adapun data skunder meliputi 

                                                 
2 Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat ( 

Yogyakarta: Kanius, 19990), H.10  
3 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, ( Bandung: Mandar 

Maju,2000) h.33  
4 Lexy J. Melong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002) h.3  
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litertur baik berupa buku atau tulisan tokoh lain yang membahas 

tentang pemikiran Dr Hamka yang sesuai dengan Pembahasan. 

3. Teknik Pengumpulan data  

Penelitia ini menggunakan metode pengumpulan data studi 

pustka ( Library Research), yaitu Penelitian yang  

menggunakan data data yang beraitan denga  masalah yang 

dibahas, baik itu bersumber dari buku maupun bersumber dari 

data yang lain seperti jurnal, makalah, Laporan penelitian dan 

artikel.
5
 

Maka dalam penelitian ini penulis dalam pengumpulan data 

mengunakan teknik dokumentasi, yaitu data dikumpulkan dari 

document document yang baik yang berbentuk artikel, jurnal, 

majalah, buku maupun karya ilmiah lainya yang berhubungan 

dengan judul yang diangkat penulis. 

4. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data ialah tahapan terpenting dari sebuah 

penelitian. Karena pada taha ini dikerjakan sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan penyampaian yang benar bener dapat 

digunakan untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan. 

Secara definisi analisi data ialah mengurutkan dan 

mengorganisasikan kata kedalam kategori, pola dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja.
6
  

 

Adapun teknik analisis penulisan ini adalah analisis isi 

(content Analisis) yaitu motode penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks atau denan kata 

lain analisi ini merupakan metode penelitian yang ingin 

mengungkapkan gagasan penulis yang termanifestasi maupun 

yang laten. Selanjutnya dikelompokkan dengan data yang 

sejenis dan dianalisis isinya secara kritis guna mendapatkan 

formulasi yang konkret dan memedai dan dapat dijadikan 

                                                 
5 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif,( 

Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.17  
6 Lexy J Melong OP.Cit.H. 103.  
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sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang ada.
7
 

Secara keseluruhan langkah langkah yang digunakan dalam 

penelitan analisis yaitu: 

(1) Merumuskan pertanyaan penting penelitian dan hipotesis 

(2) Melakukan sampling terhadap sumber data yang telah 

dipilih  

(3) Pembuatan kategori yang di pergunakan dalam analisis 

(4) Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan 

melukukan pengkodean 

(5) Pembuaatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu 

untuk pengumpulan data  

(6) Interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh.
8
 

Dalam penelitian ini analisis yang dimaksud adalah untuk 

menganalisis yang terkandung dalam konsep pendidikan akhlak 

menurut buya Hamka khususnya pada pengertian, materi, 

sumber, ruang lingkup pendidik, tujuan dan metode. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Untuk mencapai hasil penelitian yang ilmiah diharapkan data 

data yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini dan 

menghindari tumpang tindih dari pembahasan penelitian, penulis 

melakukan studi Pendahuluan, yakni mengkaji penelitian – 

penelitian yang berisi tentang teori yang relevan dengan masalah 

penelitian dan juga hasil penelitian sebelumnya, penulis 

menemukan bebrapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Penelitian Anang Hidayatul Mulidin yang berjudul , Materi 

Pendidikan Keimanan menurut Hamka. UIN Raden Intan 

Lampung. Penelitian ini dialkukan untuk mengetahui 

bagaimana materi pendidikan  keimanan menurut Hamka. 

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian Library Research.
9
 

                                                 
7 Ibid.h.163  
8 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif  ( Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2007), H.193  
9 Anang Hidayatul Maulidin, Materi Pendidikan Keimanan Menurut 

Hamka.( Skripsi Program Sarjana Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2017), h 27  
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Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan semua 

pendapat yang disampaikan oleh Hamka dalam bidang materi 

Pendidikan. Keterkaitan sang penulis terhadap latar belakang 

keluarga dan pendidikan, serta karya karya Hamka yang 

mendasari adanya penelitian ini. 

Perbedaan yang terdapat dengan Skripsi yang peneliti tulis 

terdapat judul besar yang terdapat pada judul besar yang 

membahas tentang konsep pendidikan akhlak sebagai judul 

Skripsi yang saat ini sedang peneliti tulis dengan materi 

pendidikan keimanan yang sudah diteliti sebelumnya. Selain 

dari pada itu dalam pengumpulan data research nya peneliti 

membahas dan menari materi materi tentang pandangan buya 

Hamka yang membahas tentang konsep Pendidika  Akhlak. 

2. Penelitian Raudlotul Jannah yang berjudul  Pemikiran tentang 

Nilai nilai Pendidikan Budi Pekerti. Stain Salatiga. Peneltian ini 

dialkukan untuk mengetahui Pemikiran Hamka Tentang nilai 

nilai Pendidikan budi Pekerti. Penelitian ini menggunakan Jenis 

Penelitian Library Research.
10

 

Dengan dasar begitu besarnya perhatian serta usaha yang 

dicurahkan Hamka dalam menampilkan pendidikan Budi 

Pekerti yang selama ini kuang diterapkan dalam kehidupan. 

Maka sang penulis pun sebelumnya tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bidang pendidikan budi pekerti. 

Dalam hal ini penulis membahas tidak hanya sekedar budi 

pekerti saja melainkan mencakup segala aspek yang melibatkan 

prilaku dari perbuatan manusia terhadap kholik dan makhluk 

yang diciptakan. 

Selain dari pada Pembahasan itu penulis juga membahas 

tenang barbagai unsure dan tujuan dari akhlak yang sudah yang 

sudah ditafsirkan oleh buya hamka dalam menjelaskan contoh 

contoh dari prilaku baik yang dijelaskan dalam surat al Luqman 

tentang contoh tujuan dari Prilaku akhlakul Karimah. 

3. Penelitian M. Agus Kurniawan yang berjudul Pandangan 

Hamka Terhadap Urgensi Pendidikan Islam dalam Kehidupan 

                                                 
10 Raudlotul Jannah, “ Pemikiran Hamka Tentang Nilai – Nilai Pendidikan 

Budi Pekerti” ( Skripsi Program Sarjana Fakultas Tarbiah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri, Salatiga, 20015), h. 10  
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Manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library 

Research.
11

  

 

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hamka berpandangan 

urgensi Pendidikan Islam dalam Kehidupan manusia bukan 

hanya untuk membantu manusia memperoleh kehidupan 

yangblayak, melainkan lebih luas dari pada itu dengan ilmu 

manusia akan mampu mengenal tuhannya, memperhalus 

ahlaknya, dan senantiasa berupaya mencari keridoan Allah. 

4. Fitri Latifatul Huda, Pendidikan Keimanan dalam tafsirn al 

anam ayat 74 – 79 .di dalam kitab suci Al Qur’an banyak sekali 

ayat ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk beriman, 

salah satunya adalah pendidikan keimanan yang menjadi 

perintah allah dan sudah dijelaskan salah satunya surat al anam 

ayat 74-79 penulis sebelumnya ingin mengetahui lebih lanjut 

bagaimana dan seperti apa penndidikan Islam yang membahas 

tentang keimanan di dalam surat tersebut menurutnya 

pendidikan keimanan sangat penting karena pendidikan 

keimanan seseorang akan di didik melalui nilai – nilai 

ketuhanan. Menurut Tafsiran Buya hamka dalam surat al Anam 

ayat 74- 79 penulis sebelumnya tertarik untuk meneliti. 

5. Nuril Anwar tentang Pendidikan Akhlak Perspektif Islam,  

Penelitian ini membahas tentang pentingnya pendidikan akhlak 

prespektif islam sebagai sarana untuk mengembangkan 

sekaligus membina akhlak untuk memperkaya khasanah 

pemikiran dibidang pendidikan islam. Perbedaan penelitian ini 

dalam sudut pandang prespektif yang dibahas yang sedang 

peneliti bahas adalah prespektif pemikiran buya Hamka dan 

dalam penelitian sebelumnya membahas tentang prsepektif 

islam yang ada dilingkungan desa persamaannya terletak pada 

pendidikan akhlak. 

                                                 
11 M. Agung Kurniawan “ Pandangan Hamka Terhadap Urgensi Pendidikan 

Islam dalam Kehidupan Manusia. ( Skripsi Program Sarjana Fakultas Tarbiah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2018) h, 98.  
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Dari berbagai penelitian yang telah dipaparkan diatas, 

masing masig memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan. Dalam konteks ini, secara garis besar yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah, penelitian ini terfokus pada  Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Buya Hamka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Definisi Pendidikan Akhlak 

Kata pendidikan ahlak berasal dari dua suku kata yaitu 

pendidikan dan akhlak, masing masing perkataan tersebut dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pengertian Pendidikan 

Menurut UU RI No.20 Tahun 2003  tentang system 

pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

proses 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.
12

 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar 

oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
13

 

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 pembiasan dan tadrib  diartikan 

pelatihan. Istilah itu sering dipergunakan oleh beberapa 

ilmuan sebebagaimana ibn miskawaih dalam bukunya 

berjudul tahzibul Akhlak, ibn sina member judul salah satu 

bukunya kitab al siyasat, ibn al Jazzar al Qairawani 

membuat judul salah satu bukunya kitab al siyasat, ibn al 

jazzar al Qairawani, membuat judul salah satu bukunya 

berjudul siyasat al shibyan wa tadribuhum, dan burhan al 

islam az zarnuji member judul salah satu karyannya Ta’lim 

al Mutaalim Tharik at Taalum. 

                                                 
12 UU RI NO. 20 Tahun 2003, Tentang SISDIKNAS ( Sistem Pendidikan 

Nasional), ( Jakarta: Sinar baru Grafika, 2003), h.2  
13 Ahamad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, ( Bandung: 

Al – Ma’rif, 1980), h.19  
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Perbedaan ini tidak menjadi penghalang dan para ahli 

tidak mempersoalkan penggunaan istilah ini disini. Karena 

pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu 

dalam satu 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 talim memiliki perbedaan 

satu sama lain dari segi penekanan, namun apabila ditilik 

dari segi unsur kandunganya, terdapat keterkaitan 

kandunganya yang saling mengikat satu sama lain yakni 

dalam hal memelihara dan mendidik anak. Kata Tadib lebih 

menekankan kepada penguasaan ilmu yang benar dalam diri 

seseorang agar menghasilakan kemantapan amal dan tingkah 

laku yang baik. Sedangkan pada at Tarbiah, difokuskan 

pada bimbingan anak supaya berdaya dan tumbuh 

kelengkapannya dasarnya serta dapat berkembang secara 

sempurna. Sedangkan kata Ta’lim, titik tekannya pada 

penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, 

pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman amanah 

kepada anak. 

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 

hidupnyasecara lebih efisien.
14

 Apabila istilah pendidikan ini 

dikaitkan dengan islam maka para ulama islam memiliki 

pandangan yang lebih lengkap sebagai pandangan M. Yusuf 

Qordhowi memberikan pengertian, bahwa  Pendidikan Islam 

adalah Pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, 

                                                 
14 Azumardi Azra, Jaringan Ulama Tmur Tengah dan kepulauan Nusantara 

abad XVII dan XVII, Cetakan ke I, ( Jakarta: Kencana, 2004) H,3. 



 15 

rahani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena 

itu pendidikan islam menyiapkan untuk menghadapi 

masyarakat dengan segala kebaikan, dan kejahatanya, manis 

dan pahitnya. Tokoh lain sepertin D, Marimba, memberikan 

Pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan 

Jasmani dan Rohani berdasarkan hukum islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.  

Melihat pandangan diatas atau yang telah diungkapkan 

beberapa ilmuan muslim, maka kita perlu mengkaji kembali 

sejarah perkembangan penddidikan islam pada masa 

rasullulah SAW, Proses penanaman akidah dan pembiasaan 

perilaku sesuai dengan ketentuan islam kepada kaum 

Quraisy berlangsung secara bertahap yang membutuhkan 

kegigihan dan kesabaran. Kegigihan dan kesabaran 

Rasullulah SAW yang ditransformasikan pada 

pembimbingan, pemberian motivasi, penanaman nilai, dan 

penciptaan kondisi yang lebih baik kemudian dapat merubah 

tatanan bangsa arab secara keseluruhan. 

Berkenaan dengan itu al Attas mengungkapkan bahwa 

pendidikan adalah pengenalan 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.
15

 

Beberapa definisi pendidikan yang diutarakan oleh para 

ahli diatas tidak mengarah pada perselisihan pendapat. 

Karena pada intinya meraka dalam berpendapat mempunyai 

tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang 

sempurna. Disamping itu pada hakikatnya pendidikan 

merupakan proses pembentukan kepribadian, prilaku, serta 

pengembangan potensi peserta didik. 

 

 

                                                 
15 Wan Daud, filsafat dan Praktik pendidikan Islam Syed M. Naquib Al 

Attas, ( Bandung: Mizan Media Utama, 2003), h 256.  
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2. Pengertian akhlak 

Akhlak, Secara Etimologi Istilah yang diambil dari 

bahasa arab dalam bentuk jamak, Al Khuluq merupakan 

bentuk mufrad ( tunggal) dari akhlak yang memiliki arti 

kebiasaan, prilaku, tabiat, budi pekerti. Tingkah laku yang 

telah menjadi kebiasaan dan timbul dari dalam diri manusia 

dengan sengaja. Kata akhlak dalam pengertian ini disebut 

dalam al Qur’an dalam bentuk tunggal. Kata Khuluq dalam 

firman Allah SWT merupakan pemberian kepada muhamad 

sebagai bentuk pengangkatan Rasul Allah. Sebagaimana Al 

Qur’an Surat Al Qolam Ayat 4 menyebutkan: 

         
Artinya: dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung. (Qs Al – Qalam : 4).16 

Ayat diatas menyatakan bahwa nabi Muahammad 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 taulandan. 

Ahklak 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 majemuk dari kata budi pekerti. 

Budi berasal dari bahasa sansekerta yang berarti sadar, 

pekerti berasal dari bahasa Indonesia sendiri yang berarti 

kelakuan. Sedangkan moral berasal dari bahasa latin mores 

yaitu jamak dari masyong berarti adat kebiasaan. Telah 

terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa moral 

berarti suatu penentuan baik buruk perbuatan dan 

kelakuan.
17

 

 

 

                                                 
16 Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahanna, ( Bandung: 

Penerbit Diponegoro,2005)nh, 451  
17 Abudin Nata, Akhlak Tasauf, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h 

92. 
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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).
18

 Secara etimologi kedua istilah 

akhlak dan etika mempunyai kesamaan makna yaitu 

kebiasaan dengan baik dan buruk sebagai nilai control. Di 

dalam kitab ihya ulumudin, 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 berpendat bahwa 

adanya perubahan perubahan akhlak bagi seseorang adalah 

bersifat mungkin. Misalnya dari sifat kasar kepada sifat 

kasian. Disini Imam al Ghazali membernarkan adanya 

perubahan perubahan keadaan terhadap beberapa ciptaan 

allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah seperti 

langit langit dan bintang – bintang. Sedangkan pada keadaan 

yang lain seperti pada diri sendiri dapat diadakan 

kesempurnaan melalui jalan penddikan. Menghilangkan 

nafsu dan kemarahan diri muka bumi sungguh tidaklah 

mmungkin namun untuk meminimalisir keduanya sungguh 

menjadi hal yang mungkin dengan jalan menjinakan nafsu 

melalui beberapa istilah latihan rohani.
19

 

Sementara ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa, etika 

adalah ilmu yang mempelajari ilmu soal kebaikan dan 

keburukan dalam hidup manusia yang dapat merupakan 

pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang 

dapat merupakan Perbuatan.
20

 

Dari pemaparan diatas diperoleh titik temu bahwa antara 

akhlak, etika dan moral memiliki kesamaan dan perbedaan. 

Kesamaannya terletak dari segi objek dan fungsinya. Dilihat 

dari objeknya akhlak, etika, dan moral moral dan akhlak 

sama, yaitu menuntukan hukum atau nilai dari suatu 

perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik 

                                                 
18 Ibid, H. 89. 
19 Husen Bhreisj, Ajaran – Ajaran Akhlak, ( Surabaya: Al Ikhlas, 1981) h 41 
20 Abudin Nata, Op.Cit, h. 90  
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dan buruknya.
21

 Sementara perbedaanya terletak pada 

dasarnya. Akhlak menilai dari ukuran ajaran al Qur’an dan 

Hadist, etika berkaca pada akal fikiran atau filsafat dan 

moral berdasarkan norma hidup yang ada dimasyarakat 

berupa adat atau aturan tertentu. Akhlak yang berdasarkan 

pada al Qur’an dan Hadist  maka akhlak bersifat mutlak, 

absolute, dan tidak dapat diubah. Semetara etika, moral, dan 

susila berdasarkan pada sesuatu yang berasal dari manusia 

maka lebih bersifat terbatas dan dapat berubah sesuai 

tuntunan zaman.  

Adapun pengertian akhlak secara terminology, menurut 

para ulama sebagai berikut.
22

  

1) Imam al Ghazali ( 1055 -1111 M) 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dari dalam jiwa 

yang dari padatnya lahir perbuatan – perbuatan yang 

spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan 

pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu 

tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan 

norma agama, ia dinamakan ahklak yang baik, tetpai 

jika ia menimbulkan tindakan yang jahat, maka ia 

dinamakan ahklak yang buruk 

2) Ibn Maskawih (941 – 1030 M) 

Akhlak adalah keadaan jiwa seorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan perbuatan 

tanpa melalui 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 pikiram dan pertimbangan, kemudian 

dilakukan terus menerus, maka jadilah suatu bakat dan 

akhlak. 

3) Muhiyiddin Ibn Arabi (1165 -1240 M) 

Keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia 

untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan 

                                                 
21 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013), h, 81. 
22 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, ( Jakarta: Amzah,2016), h.4  
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terlebih dahulu. Keadaan tersebut pada seseorang 

boleh jadi merupakan tabiat atau bawaan, dan boleh 

jadi juga merupakan kebiasaan melalui latihan dan 

perjuangan. 

4) Dr. Muhamad Al Hufi 

Akhlak adalah adat yang dengan sengaja dikehendaki 

keneradaannya. 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 kesopannya disebut akhlak, 

karena perbuatan itu termasuk bagian dari 

kejadiannya. 

6) Abu bakar jabir al Jaziri 

Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam 

diri manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan 

buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja. 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ulama 

diatas bahwa akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam 

dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi 

kepribadiannya, dilakukan dengan mudah dan tanpa 

pemikiran, yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari 

luar, dan perbuatan itu dilakukan dengan sesungguhnya, 

bukan main main atau bersandiwara serta dilakukan ikhlas 

semata mata karena allah. 

Beberapa definisi yang dipaparkan oleh para pakar diatas 

dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan merupakan 

proses pembentukan kepribadian peserta didik agar menjadi 

lebih sempurna. Sedangkan akhlak diartikan sebagai 

perbuatan, prilaku, prilaku atau budi pekerti. Jadi, 

pendidikan akhlak adalah proses pemebntukan prilaku anak 

kearah yang lebih baik. 
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B. Ruang Lingkup Akhlak  

Dalam ilmu ushul fiqih yang menjadi rujukan pencarian  hukum 

maka kita mengenal prinsip manaqis al Syariah yang tidak lain 

merupakan salah satu prinsip fiqih yang mengaitkan dengan 

akhlak. Segala sesuatu menjadi benar apabila tidak bertentangan 

dengan lima prinsip utama kemaslahatan (al – Maslahalih al 

Dharuriah). Maka merujuk pada prinsip tersebut, didapatkan ruang 

lingkup akhlak harus berpedoman pada : 

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

yang menimbulkan rusaknya keberagaman  

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

yang menggangu jiwa orang lain atau menyebabkan orang lain 

menderita. 

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

mengganggu akal sehat, menghambat perkembangan 

pengetahuan atau membatasi kebebasan berfikir. 

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

yang menimbulkan rusaknya system kekelurgaan seperti 

hubungan orang tua dengan anak. 

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

menimbulkan perampasan kekayaan tanpa hak. 

Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa, cakupan akhlak 

meliputi semua aspek kehidupan sesuai dengan kedudukan sebagai 

mahluk individu, mahluk sosial, khalifah di muka bumi serta 

sebagai mahluk ciptaan allah SWT. Dengan demikian Basyir 

merumuskan bahwa ruang lingkup akhlak sebagai berikut: Ahklak 

terhadap Allah SWT, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap 

masyarakat, akhlak terhadap mahluk lain. Apabila diapadukan, 

antara PrinsipMaqsaid al Syariah  dengan rumusan Ahmad Azhar 

basyir tentang ruang lingkup akhlak maka terlihat ada suatu 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. 
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Menurut sistematika yang lain, ruang lingkup akhlak antara 

lain: 

1) Akhlak terhadap Allah SWT 

2) Akhlak terhadap Rasulullah SAW  

3) Akhlak pribadi 

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 ( 

ahklak yang mulia) akhlak terpuji merupakan terjemahan 

dari uangkapan bahasa arab akhlak mahmudah, mahmudah 

merupakan bentuk maf’ul dari kata hamida yang berarti 

dipuji, akhlak terpuji disebut juga dengan akhlak karimah 

atau makarim al akhlak ( akhlak mulia) atau akhlak Mujiat ( 

akhlak yang menyelamatkan pelakunya) diatara akhlak 

terpuji adalah: 

a) Rida kepada Allah SWT 

b) Cinta dan beriman kepada rasul Allah SWT 

c) Beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan 

taqdir 

d) Taat bribadah 

e) Selalu menepati janji 

f) Melaksanakan amanah 

g) Berlaku sopan dalam ucapan dan perbatan 

h) Qannah rela terhadap pemberian Allah SWT 

i) Tawakal( Berserah diri) 

j) Sabar 

k) Syukur 

l) Tawadhu( merendah hati) dalam segala perbuatan yang 

baik menurut pandangan al Qur’an dan Hadist. 

m) Akhlak mazhmumah (Akhlak Tercela) atau Akhlak 

Sayidah (Akhlak yang jelek) 

Kata mazhmumah berasal dari bahasa arab yang artinya 

tercela, akhlak Mazhmumah berarti akhlak tercela. Segala 

bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebut 

dengan akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan tingkah laku 
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yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan 

menjatuuhkan sebagai manusia. Akhlak tercela diantaranya: 

a) Kufur 

b) Syirik 

c) Murtad 

d) Fasik 

e) Riya 

f) Takabur 

g) Mengadu domba 

h) Iri dengki 

i) Hasut 

j) Kikir 

k) Dendam 

l) Khianat 

m) Memutuskan silturahmi 

n) Putus asa 

o) Segala perbuatan tercela menurut pandangan islam 

Berdasarkan objeknya, akhlak dibedakan menjadi dua  

a) Ahklak kepada khalik 

b) Ahklak kepada makhluk 

i. Akhlak terhadap Rasulullah SAW 

ii. Akhlak terhadap keluarga 

iii.  Akhlak terhadap diri sendiri  

iv. Akhlak terhadap sesama orang lain 

v. Akhlak terhadap lingkungan alam.
23

 

Jadi dapat diambil kesipulan bahwa, ruang lingkup akhlak 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap Allah SWT 

dan akhlak terhadap mahluk selain Allah. Akhlak terhadap 

Allah adalah sikap dan prilaku manusia dalam  melakukan 

berbagai aktivitas dalam rangka berhubungan dengan allah ( 

hablum minnalah) sementara itu, akhlak terhadap sesama 

manusia, akhlak terhadap makhluk selain manusia seperti 

tumbuhan dan hewan, serta akhlak terhadap benda mati ( 

lingkungan dan alam semesta) . 

 

                                                 
23 Rosihon Anwar,Akhlak Tasawuf, ( Bandung: Setia Pustaka, 2010), h.31  



 23 

C. Dasar Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar – dasar Pendidikan Akhlak adalah al Qur’an dan Hadist, 

Al Qur’an dapat dijadikan landasan yang paling utama dalam 

pendidikan akhlak, karena al Qur’an merupakan kitab yang dapat 

dijadikan petunjuk dari kegelapan menuju penerangan 

sebagaimana Firmannya- Nya: Qs. Al-Maidah: 16 

                    

                       
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.24
 

Selain itu akhlak merupakan  system moral yang bertitik pada 

ajaran islam, sedangkan Hadist dapat dijadikan sebagai landasan 

yang kedua setelah al Qur’an sebagai penguat wahyu tuhan, karena 

hadist termasuk penjelas dari al Qur’an maka dari itu hadist dapat 

diterima sebagai landasan sebagai Firman-Nya:  Qs. Al-Hasyr: 7 

                         

                      

                      

                   
Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

                                                 
24 Dapertemen Agama RI, OP.Cit H.88  
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orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 
25

 

 

Yang dimaksud dengan dasar dasar akhlak adalah yang menjadi 

ukurab baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana 

keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah al Qur’an dan 

sunnah. Bukan akal pikiran dan pandangan masyarakat 

sebagaimana etika moral. Dan bukan pula buruk dengan sendirinya 

dalam konsep akhlak, sesuatu itu dinilai baik dan buruk terpuji dan 

tercela, semata mata karena Syara’( al qur’an dan Sunnah) 

menilainya demikian. Karena sifat sabar, tidak bersyukur, dendam 

kikir itu dinilai buruk, tidak lain karena syara, menilai dengan 

demikian.
26

 Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga 

setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran, 

begitu pula dengan pendidikan akhlak. 

Menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali, S.H, al Qur’an adalah 

sumber ajaran agama pertama dan utama. Menurut keyakinan umat 

islam yang diakui kebenaranya oleh penelitian ilmiah al Qur’an 

adalah kitab suci yang memuat firman firman allah SWT, sama 

persis dengan yang disampaikan malaikat jibril kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai rasul allah sediki demi sedikit selama 22 

tahun 2 bulan 22 hari, mula mula di mekkah dan dimadinah. 

Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat 

manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di 

dunia  dan di akhirat kelak.
27

 

 

 

                                                 
25 Ibid, H.436 
26 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak ( Yogyakarta: LPPI Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2006, h.4  
27 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 93.  
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Al Hadist adalah sumber kedua agama dan ajaran agama Islam. 

Apa yang disebut dalam al Qur’an di atas di jelaskan atau dirinci 

lebih lanjut oleh rasulullah SAW dengan sunnah beliau. Karena itu, 

sunnah rasul yang kini terdapat dalam hadist merupakan 

pemaparan serta penjelasan otentik( sah dan dapat dipercaya 

sepenuhnya). Sebagai sumber agama dan ajaran Islam, al hadist 

mempunyai peranan penting setelah al Qur’an. sebagai utusan 

Allah nabi Muhammad SAW mempunyai wewenang menjelaskan 

dan merinci wahyu secara umum. 

Allah SWT berfirman dalam al Qur’an Surat An Nahl ayat 44 

Sebagai berikut: Qs. An-Nahl : 44 

                      

           

Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan 

Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada 

mereka[829] dan supaya mereka memikirkan.
28

 

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 

SAW. Penjelasan inilah yang kita kenal dengan nama hadist atau 

sunnah rasul. Namun, ada sementara ahli hadist menyatakan bahwa 

istilah hadist dipergunakan untuk sunnah Qauliyah ( perkataan 

Nabi) sedangkan Sunnah Fi iyah ( Perbuatan) dan sunnah Taqriyah 

tidak disebut hadist, tetapi sunnah saja. Dengan demikian, sunnah 

lebih luas pembahasannya dibandingkan dengan hadist. Hadist 

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 rasullulah SAW 

sangatlah besar pengaruhnyadalam pembentukan pribadi dan 

watak,akhlak sebagai seorang muslim sejati. Dari ayat tersebut 

dapat dipahami bahwa ajaran islam serta pendidikan akhlak mulia 

                                                 
28 Dapertemen Agama RI,  OP,Cit.h. 217  
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yang harus diteladani agar menjadi manusia yang hidup sesuai 

dengan tuntutan syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan serta 

kebahagiaan umat manusia. sesungguhnya rasulullah SAW adalah 

contoh serta tauladan bagi umat manusia yang mengajarkan serta 

menanamkan nilai nilai akhlak yang sangat mulia kepada umatnya. 

Sebaik baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan 

manusia yang paling sempurna adalah yang memiliki ahlaq al 

karimah yang merupakan cerminan dari iman yang sempurna. 

Akhlak bersumber pada al Qur’an al Qur’n wahyu Allah dan tidak 

diragukan lagi keasliannya dan keberadaannya. Semua pengikut 

nabi Muhammad SAW harus diajarkan dengan mambaca al Qur’an 

semua muslim harus mencontoh nabi Muhammad SAW. Akhlak 

islam alat sebagai pengontol semua perbuatan manusia dan setiap 

perbuatan manusia diukur dengan sumber yaitu al Qur’an dan 

sunnah dan al Hadits. Dengan demikian kita harus selalu 

mendasarkan pada al Qur’an dan al hadist sebagai sumber akhlak.
29

 

Dari uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa ukuran yang pasti, 

objective, komperhensif dan universal untuk menentukan akhlak 

baik buruk hanyalah al Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. 

 

D. 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. Muhamad Yunus dalam bukunya pokok – pokok 

pendidikan dan pengajaran mengatakan: 

Tujuan pendidikan akhlak ialah membentuk putra dan putrid 

yang berakhlak mulia, berbudi luhur, bercita cita tinggi, 

berkemauan keras, beradap sopan santun, manis tutur bahasanya, 

jujur dalam segala perbuatannya suci murni hatinya.
30

 

Sedangkan menurut Ali Abdul Mahmud, Tujuan utama 

pendidikan akhlak dalam islam adalah agar manusia berada dalam 

                                                 
29 Mansur. Pendidikan Anak Usia dini dalam Islam, ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), h 224  
30 Muhammad Yunus Pokok Pokok Pendidikan dan pengajaran,( Jakarta: 

Hida karya Agung, 1961), h. 19   
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kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang 

telah digariskan Allah SWT. Inilah yang akan mengantarkan 

manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhlak mulia 

merupakan tujuan pokok dalam pendidikan akhlak. Aklahak 

seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya menerminkan 

nilai nilai yang terkandung dalam al Qur’an.
31

 

Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa risalah ajaran 

Islam sebagai Rahmad bagi semester alam. Rasulullah SAW 

adalah teladan bagi setiap muslim dalam segala hal, baik dalam hal 

keagamaan maupun keduniaan meneladani rasullulah SAW 

merupakan kewajiban setiap muslim hingga hari perhitungan nanti. 

Perintah untuk menjadikan beliau sebagai tauladan adalah firman 

Allah SWT:  

                         

                         

             
Artinya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat 

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an 

itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan 

(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, 

dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.( 

Qs. Al-Ahzab : 21 ) 32 

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim 

berbudi pekerti, bertingkah laku, berprilaku, atau beradat istiadat 

yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kalau diperhatikan, ibadah – 

ibadah inti dalam islam memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. 

Shalat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan 

perbuatan tercela, Zakat disamping bertujuan menyucikan harta 

juga bertujuan menyucikan diri dengan memupuk kepribadian 

mulia dengan cara membantu sesama., Puasa bertujuan mendidik 

                                                 
31 Ali Abudul Halim Mahmud, Akhlak Mulia ( Jakarta: Gema Insani Press, 

2004), h 159  
32 Departemen Agama RI, OP. Cit h. 336  
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diri untuk menahan diri dari berbagai shahwat,  Haji bertujuan 

diantaranya memunculkan tenggang rasa, dan kebersamaan dengan 

sesame.
33

 

Meurut Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, bahwa penddikan 

akhlak juga mempunya tujuan tujuan sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan manusia manusia yang beriman yang beramal 

shaleh. Tidak ada saseuatu pun yang menyamai amal shaleh 

dalam mencerminkan akhlak mulia ini. Tidak ada pula yang 

menyamai akhlak mulia dalam mencerminkan keimanan 

seseorang kepada Allah SWT dan konsistensinya kepada 

Manhaj Islam. 

2) Mempersiapkan Insan beriman dan  shaleh yang menjalani 

kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Melaksanakan apa 

yang diperintahkan agama dan meninggalkan apa yang di 

haramkan, menikmati hal hal yang baik dan dibolehkan serta 

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

tercela, dan munkar. 

3) Mempersiapkan isnan beriman dan amal shaleh yang bisa 

berinteraksi secara bai k dengan sesamanya, dan orang non 

muslim. Mampu bergaul dengan orang orang yang ada 

disekelilingnya dengan mencari ridhaAllah, yaitu dengan 

mengikuti ajaranya dan petunjuk petunjuk nabinya. Dengan 

semua ini dapat tercipta kesetabilan masyarakat dan 

kesinambungan hidup manusia. 

4) Mempersiapkan insane beriman dan amal shaleh yang mampu 

dan  mau mengajak orang lain kejalan Allah, melaksanakan 

Amar Maruf Nahi munkar dan berjuang fisanilillah demi 

tegaknya agama Islam. 

5) Mempersiapkan insan beriman dan amal sholeh yang mau 

merasa bangga dengan persaudaraannya sesame muslim dan 

selalu memberikan hak hak persaudaraan tersebut, mencintai 

dan membenci hanya karena Allah, dan sedikit pun tidak kecut 

oleh celaan orang hasad selama dia berjalan di jalan yang benar  

6) Mempersiapkan iman beriman dan shaleh yang merasa bahwa 

dia adalah bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari 

                                                 
33 Rosihan Anwar, OP.Cit h 25  
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berbagai daerah, suku, dan bahasa atau insane yang siap 

melaksanakan kewajiban yang harus ia penuhi demi seluruh 

umat Islam selama ia mampu. 

7) Mempersiapkan insane beriman dan Shaleh yang merasa 

bangga dengan loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha 

sekuat tenaga demi tegaknya panji panji islam di muka bumi. 

Atau insane yang rela mengorbankan harta, kedudukan, waktu, 

dan jiwannya demi syariat Islam. Dan beberapa pendapat diatas 

dapat diapahami bahwa tujuan pendidikn akhlak Ialah untuk 

membentuk laku perbuatan yang bermanfaat baik pada dirinya 

sendiri maupun terhadap masyarakat sekitar, sehingga terjalin 

hubungan yang harmonis terkendali menurut tuntutan hati 

nurani yang senantiasa merasa seluruh gerak hidupnya hanya 

untuk mencapai Ridha Allah. 

 

E. Metode Pendidikan Akhlak 

Yang dimaksud dengan metode disini adalah semua cara yang 

digunakan dalam upaya mendidik. Kata metode diartikan secara 

luas, karena mengajar adalah salah satu bentuk upaya mendidik, 

maka metode yang dimaksud disini mencakup juga metode 

megajar. Karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan dan 

pembinaan akhlak mulia. Oleh karena itu metode pendidikan 

akhlak sejalan dengan semua keperluan dan kebutuhan manusia. 

selain memungkinkan seseorang untuk mengambil inspirasi dari al  

Qur’an dan Assunah berupa metode metode terbaik yang telah 

membina diri, mempertinggi semangat dan membuka hati manusia 

pada petunjuk ilahi dan pada peradaban Islam berikut ini beberapa 

metode pendidikan akhlak dalam islam, supaya kita juga tahu 

metode apa yang sebaiknya kitab pakai, diantara metode tersebut 

adalah:  

1. Metode Nasehat 

Yang dimaksud dengan nasehat adalah penjelasan tentang 

kebenaran dan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan 

menghindarkan orang yang dinasehati dari bahaya serta 
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menunjukkan ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan yang 

bermanfaat.
34

 

                      

                       

                 

Artinya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu 

terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai 

akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan  

tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 

menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan 

rahmat bagi kaum yang beriman.( Qs. Yusuf : 111) 35     

Memberikan nasehat merupakan metode penting dalam 

pendidikan akhlak, dengan metode pendidikan ini pendidikan 

dapat menanamkan pengaruh yang baik kedalam jiwa apabila 

digunakan dengan cara yang dapat mengetuk relung jiwa 

dengan pintunya yang tepat. Bahkan, dengan metode ini 

pendidikan ini mempunyai kesempatan yang luas untuk 

mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan 

kemaslahatan serta kemajuan masyarakat dan umat. Cara ini 

dimaksud, hendaknya nasehat lahir dari hati yang lurus. 

Artinya, pendidikan berusaha menimbulkan kesan bagi peserta 

didiknya bahwa ia orang yang mempunyai niat baik dan sangat 

peduli terhadap kebaikan peserta didik terutama dalam 

mengubah anak dalam prilaku buruk menjadi baik. Dalam 

metode nasihat ataupelajaran juga terdapat ruang besar guna 

mengarahkan orang lain kepad kebaikan pada saat ini yang 

memberi nasehat dapat mencari waktu dan situasi yang tepat 

agar mencapai faidah yang diharapkan kemudian al Qur’an juga 

penuh dengan cerita cerita tentang pelajaran bagi orang orang 

yang mau berfikir. 

                                                 
34  Hendri Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam,( Jakarta: Logos Wacana,1998), 

h 191 
35 Dapertemen Agama RI, OP.Cit. h.198 
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Demikian peranan pelajaran nasihat sebagai metode 

pembinaan ahklak islami 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, siffat, cara 

berfikir dan lain lain. Banyak ahli pendidikan berpendapat 

bahwa pendidikan dengan teladan merupakan metode yang 

paling berhasil guna. Hal itu dalam belajar, orang pada umunya 

lebih mudah menangkap yang konkrit daripada yang abstrak. 

Metode teladan sangat efektif untuk diterapkan terhadap peserta 

didik mengigat peserta didik sangat kritis terhadap masalah 

yang ia hadapi, metode teladan diterapkan terhadap peserta 

didik yang bertujuan agar peserta didik dapat mengikuti ajaran 

akhlak yang diterapkan, sebagai firman Allah dalam surah al 

Ahzab ayat 21: 

                      

             
Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah.( Qs. Al-Ahzab : 21)36  

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 suri tauldan yang paling baik bagi 

umatnya. 

3. Metode Pembiasaan  

Metode pembiasaan sangat Efektif jika penerapannya 

dilakukan terhadap peserta didik yang berusia kecil. Karena 

memiliki rekaman ingatan nya yang kuat dan kondisi 

                                                 
36 Ibid, h 336  
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kepribadian yang belum matang sehingga merek terlarut dalam 

kebiasaan yang mereka lakukan sehari hari. Oleh karena itu 

sebagai awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan 

cara yang sangat efektif dalam menanamkan nilai nilai moral 

kedalam jiwa anak. Nilai nilai yang tertanam dalam dirinya ini 

kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupan semenjak ia 

mulai melangkah ke usia remaja dan dewasa.
37

  

Menanamkan kebiasaan itu sulit dan kadang kadang 

memerlukan waktu yang lama. Pembentukan kebiasaan 

terbentuk melalui pengulangan dan memperoleh bentuknya 

yang tepat apabila disertai kepuasaan. Contohnya: seorang anak 

yang sering mendengarkan orang tuanya mengucap Allah, 

dengan tidak disadari dia akan mengenal nama nama Allah hal 

itu kemudian mendorong tumbuhnya pembiasaan yang awalnya 

bersikap mekanistis hendaknya diusahakan  agar menjadi 

kebiasaan atas dasar kesadaran( kehendak dan kata hati) peserta 

didik sendiri. Hal ini sangat mungkin apabila pembiasaan secara 

berangsur angsur disertai dengan penjelasan penjelasan dan 

nasehat nasehat, sehingga makin lama akan timbul kebiasaan. 

4. Metode Hukuman  

Metode hukuman itu perlu diterapkan karena mengigat 

manusia tidak sama selamanya, dan tentu saja metode hukuman 

tidak dijadikan sebagai tindakan yang pertama kali, metode 

hukuman diterapkan setelah dengan nasehat dan teladan tidak 

mempan.
38

 

Metode hukuman merupakan metode terburuk, tetapi dalam 

konsdisi tertentu harus digunakan. Oleh sebab itu, ada beberapa 

hal yang hendaknya diperhatikan pendidik dalam menggunakan 

hukuman: 

a) Hukuman adalah metode kuratif, artinya tujuan hukuman 

ialah untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan 

kesalahan dan memelihara peserta didik lainya, bukan untuk 

balas dendam. 

                                                 
37 Herny Noer Aly,OP.Cit.h 110.  
38 Muhamad Qutht, Sistem Pendidikan Islam,( Bandung: Al Maarif,1933), 

h.341  
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b) Hukuman baru digunkan apabila metode lain, seperti nasihat 

peringatan tidak berhasil guna memperbaiki peserta didik. 

c) Sebelum dijatuhi hukuman, peserta didik hendaknya lebih 

dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki 

diri. 

d) Hukuman yang dijatuhkan pada peserta didik hendaknya 

dapat dimengerti olehnya, sehingga ia sadar akan 

kesalahannya dan tidak mengulanginya. 

e) Hukuman psikis lebih baik ketimbang hukuman fisik 

f)   Hukuman hendaknya disesuaikan dengan perbedaan latar 

belakang kondisi peserta didik 

g) Dalam menjatuhkan hukuman, hendaknya diperhatikan 

prinsip logis, yaitu hukuman disesuaikan dengan kesalahan 

h) Pendidik hendaknya tidak mengeluarkan ancaman hukuman 

yang tidak mungkin dilakukan.
39

 

5. Metode Hikmah 

Metode ini mempunyai keistimewaan tersendiri dari pada 

metode yang lain, karena pristiwa itu dapat menimbulkan suatu 

situasi yang khas dalam perasaan, artinya peristiwa itu akan 

sangat membekas pada perasaan yang akan mengakibatkannya 

luluhnya perasaan itu sendiri.
40

 

F. Prinsip – Prinsip Pembinaan akhlak di sekolah  

Pembinaan akhlak disekolah sangat terkait dengan 

pengembangan kultur disekolah. Untuk mencapai hasil yang 

optimal dalam pengembangan akhlak mulia disekolah, perlu 

diperhatikan prinsip prinsip penting berikut ini:  

a. Sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya dapat membentuk 

para siswa menjadi orang orang yang sukses dari segi akademik 

dan non akademik. Adapun nilai nilai non akademik 

menyangkut sikap dan prilaku (akhlak mulia) sehingga para 

lulusan tidak hanya cerdas pikiran tetapi juga cerdas emosi dan 

spiritual 

 

 

                                                 
39 Herny Noer Aly, OP,Cit,h. 202  
40 Muhammad Quthb OP,Cit, h 372  
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b. Sekolah sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan 

sekolah secara tegas menyebutkan nilai nilai ajaran agama dan 

nilai nilai karekter mulia pada segala aspek kehidupan bagi 

seluruh warga sekolah, terutama para peserta didiknya. 

c. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah diatas harus 

mengintegrasikan nilai nilai ajaran agama dan nilai nilai 

karakter mulia pada segala aspek kehidupan bagi seluruh warga 

sekolah, terutama para peserta didiknya. 

d. Mengajak peserta didik untuk mencintai al Qur’an. setiap hari 

Jum’at siswa sebaiknya masuk lebih awal untuk melaksanakan 

tadarus al Qur’an bersama selama lima belas menit. Setelah 

pelajaran selesai, siswa di ajak mengikuti shalat jumat 

berjamaah di sekolah atau di masjid terdekat sekolahan bersama 

sama warga sekolah yang lain. 

e. Pembinaan akhlak siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab 

guru agama, PPKN, guru bahasa atau guru BP( bimbingan dan 

Penyuluhan) tetapi juga tanggung jawab semua guru dan 

seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, semua guru harus 

memiliki kesadaran akan tanggung jawab bersama demi 

kesuksesan pembinaan karakter mulia(akhlak )siswa ini.
41

 

Prinsip- prinsip diatas dapat digunakan untuk pengembangan 

kultur akhlak mulia disekolah secara umum, baik disekolah 

dasar maupun disekolah menegah. 

 

 

                                                 
41 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam,( Jakarta: Amzah, 2015), h 106  
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