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ABSTRAK  

Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, 

ataupun tata cara yang  biasa digunakan sebagai pedoman 

atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan 

tingkah laku. Penerapan etika ini sangat erat kaitannya 

dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam 

bermasyarakat. Dengan begitu, Etika adalah ilmu yang 

mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan 

tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun  spiritual, Atau 

bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang  

berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan 

salahnya. Tulisan ini membahas corak pemikiran Muthadha 

Muthahhari tentang etika. Pemikiran Etika sangatlah penting 

dibahas sebagai kritik atas wacana etika yang berkembang 

yang dikuasai oleh pemikiran Barat. Konsep-konsep etika 

Barat secara epistemologis, konsep yang murni lahir dari 

manusia, tidak ada peran agama dan Tuhan. Sebaliknya, Etika 

Murtadha adalah etika yang memiliki dasar tauhid. Etika 

Murtadha berpandangan bahwa etika adalah sarana ―pintu‖ 

spritual yang mengenalkan manusia kepada alam intelektual 

dan dapat meyakinkan manusia akan agama. 

Metode penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research) yang jenis penelitiannya 

kualitatif dengan mengumpulkan data dan literatur terkait 

objek yang akan diteliti sebagai metode pengumpulan data 

yang bersifat deskriptif. Murtadha Muthahari menjadi objek 

material dari penelitian ini, sedangkan objek formalnya 

adalah etika. Teori yang digunakan adalah teori Aksiologi 

menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu karena ilmu harus 

disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan etika sehingga nilai 

kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian 

baik dan buruk (good and bad), benar dan salah (right and 

wrong), serta tata cara dan tujuan, sehingga memiliki 

keterkaitan dengan corak etika Murtadha Muthahari.  
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 Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan 

secara filosofis yang mendasar mengenai etika. Corak etika 

Murtadha Muthahari yang dasarnya adalah mengkaitkan etika 

dan tauhid. Sedangkan corak etika yang lain dasarnya adalah 

rasional. Dengan demikian corak etika yang mengkaitkan 

tauhid sebagai dasarnya dapat merubah persoalan etika di 

Indonesia secara mendasar filosofis.  

Kata Kunci : Etika, Tauhid, Murtadha Muthahari 
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ABSTRACT 

Ethics in general are rules, norms, rules, or ordinances 

commonly used as guidelines or principles of an individual in 

performing actions and behaviors. The application of this ethics is 

very closely related to the good and bad nature of individuals in 

society. Thus, Ethics is a science that studies the good and bad and 

obligations, rights, and responsibilities, both socially and 

spiritually, or it can be said that ethics includes values related to 

the morals of individuals related to right and wrong. This paper 

discusses Muthadha Muthahhari's pattern of thinking about ethics. 

Ethical thought is very important discussed as a comparison 

discourse amid the current hegemony of Western ethical concepts 

and other experts. The concepts of Western ethics are 

epistemologically, purely born of man, there is no role of religion 

and God. On the contrary, the Murtadha Ethics is an ethic that has 

the basis of tawhid. Murtadha ethics holds that ethics is a spiritual 

"door" that introduces man to the intellectual realm and can 

convince people of religion. 

This research method is a literature research (library 

research) whose type of research is qualitative by collecting data 

and literature related to objects that will be researched as a 

descriptive data collection method. Murtadha Muthahari became 

the material object of this research, while the formal object was 

ethics. The theory used is axiological theory concerns the issue of 

the value of the usefulness of science because science must be 

adjusted to cultural and ethical values so that the value of the 

usefulness of science can be felt by the community. Axiology is 

called the theory of values that pay attention to good and bad 

(good and bad), right and wrong (right and wrong), as well as 

procedures and goals, so that it has a relationship with the ethical 

pattern of Murtadha Muthahari. 

This study finds that there are fundamental philosophical 

differences regarding ethics. Murtadha Muthahari's ethical style is 

based on linking ethics and monotheism. While other ethical 

patterns are basically rational. Thus, the ethical pattern that links 
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monotheism as the basis can change ethical issues in Indonesia on 

a philosophical basis 

Keywords: Ethics, Tawhid, Murtadha Muthahari 
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MOTTO 

 

نْْ َكُ ت لْ مْْ َو كُ نْ ة ْ ِم ُمَّ ونَْ أ عُ دْ َ َى ي ل ِ رِْ إ يْ خَ لْ ونَْ ا ُر ْمُ أ َ ي وفِْ َو ُر عْ مَ لْ ا ِ نَْ ب ْو هَ نْ َ ي نِْ َو  عَ
رِْ كَ نْ مُ لْ كَْ ۚ ْ ا ِ ئ ََٰ ُول أ مُْ َو ونَْ هُ حُ لِ فْ مُ لْ  ﴾۴۰۱﴿ا

― Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak 

kebaikan,  menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar,  merekalah orang-orang yang beruntung.‖  

(Qur‘an Surat : Ali-Imron:104) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat KeputusanBersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Hurub 
Arab 

Latin Huruf latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan ا
Tidak 

dilambangkan 

 ba‘ B Be ب

 ta‘ T Te ت

 tsa‘ ṡ ث
Es (dengan titik 

diatas) 

 Jim J Je ج

 ha‘ ḥ ح
Ha (dengan titik 

dibawah ) 

 kho‘ Kh K dan H خ

 Dal D De د

 Zal Ż ذ
Z (dengan titik di 

atas 

 ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad ṡ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 
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2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‘aqaddin متعقدین

ةعد   Ditulis ‗iddah 

 
3. Ta’ Marbutah 

a. Bila dimatikan tuis h.  

 Ditulis Hibbah بةھ

 Dad ḍ ض
De (dengan titk di 

bawah) 

 ta‘ ṭ ط
Te (dengan titik 

dibawah) 

 za‘ ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‗ Koma terbalik di atas‗ ع

 Ghain Gh Ge غ

 fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 ya‘ Y Ye ي
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 Ditulis Jizyah جزیلة

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadapkata-kata Arab 

yangsudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, 
dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya). Bila diikuti 

kata sandang ―al‖ serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis dengan 

h. 

 

اءلیوألاملةاكر  Ditulis Karāmah al-auliya’ 

 
b. Bila ta‘ marbutoh hidup dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t. 

 

لفطرةاكاز  Ditulis Zakātul fiṭri 

 

4. Vokal Pendek 

 

  Kasrah Ditulis I 

  Fathah Ditulis A 

  Dammah Ditulis U 

 
5. Vokal Panjang 

 

Fathah+alif Ditulis Ā 

لیةھجا  Ditulis Jāhiliyyah 

Fathah+ya’ mati Ditulis Ā 

Ditulis yas یسعى  ́ā 

Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

مكری  Ditulis Karīm 

Dammah+wawu mati Ditulis Ū 

وضفر  Ditulis Furūd 
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6. Vokal Rangkap  

Fathah+ya‘mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum مبینك

Fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaulun لقو

 

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipishkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a‘antum منتأأ

 Ditulis u´iddat عدتأ

 Ditulis la‘in syakartum مترلئن شك

 
8. Kata Sandang Alif –Lam  

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 

 Ditulis al-Qur‘ān رآنلقا

 Ditulis al-Qiyās اسقیا

 

b. diikuti Huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan 
huruf syamsiyyah yangmengikutinya, serta menghilangkan 
huruf I (el) nya 

 

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

 Ditulis żawī al- furūd لفروضذوىا

 Ditulis Ahl as-sunnah لسنةالأھ

 

 ‘Ditulis as-Samā اءلسما

 Ditulis asy-Syams سلشما
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut, agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam  memaknai judul yang  

dipaparkan dalam  skripsi ini, maka dari itu akan dijelaskan 

terlebih dahulu apa makna dan tujuan. Adapun judul dari 

proposal ini adalah, ―CORAK ETIKA MURTADHA 

MUTHAHARI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA‖, 

untuk itu akan peneliti jelaskan terlebih dahulu apa maksud 

dan tujuan dari judul ini, setelah itu akan peneliti paparkan 

pengertian dari istilah-istilah yang  bersangkutan. 

Corak menurut KBBI adalah 1. Bunga atau gambar 

(ada yang  berwarna-warni) pada kain (tenunan, anyaman, 

dsb), 2. Berjenis-jenis warna pada warna dasar (kain, bendera, 

dsb), 3. Sifat (paham, macam, bentuk).
1
 Adapun dalam  

kamus bahasa arab dikenal dengan bentuk الوووان bentuk plural 

dari kata لوون lawn yang  diartikan dengan warna dan شولك yaitu 

bentuk.
2
 

Bedasarkan istilah-istilah di atas maka dapat 

dipahami bahwa yang  dimaksud corak dalam penelitian ini 

adalah sesuatau yang memiliki sifat seperti (paham, macam, 

dan bentuk) sehingga kita dapat tahu bentuk dari etika 

tersebut. Kemudian mengenai istilah etika terdapat beberapa 

pendapat, di antaranya adalah: 

Dalam  hal ini etika secara etimologi, berasal dari 

kata Yunani ―Ethos‖ yang  berarti watak atau kesusilaan atau 

adat. Identik dengan perkataan moral yang  berasal dari kata 

latin ―Mos‖ yang  dalam  bentuk jamaknya ―More‖ yang

                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, https://kbbi.lektur./corak  

2
Danial, ―Corak Penafsiran Al-Qur‘an Periode Klasik Hingga Modern,‖ 

Hikmah Journal of Islamic Studies 15, no. 2 (2020), 
https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.136. 254 
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berarti juga adat atau cara hidup. Etika dan moral sama 

artinya, tetapi dalam  pemakaian sehari-hari ada sedikit 

perbedaan. Moral atau Moralitas dipakai untuk perbuatan 

yang  sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem 

nilai-nilai yang  ada.
3
 

Menurut K. Bertens, istilah etika berasal dari bahas Yunani 

kuno, ethos dalam  bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat 

tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, 

akhlak, watak, perasaan, cara perpikir, sikap. Dalam  bentuk jamak 

(ta etha) artinya adat kebiasaan dari etimologinya etika berarti, ilmu 

tentang apa yang  bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. 

Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dipahami: ilmu 

tentang apa yang  baik dan apa yang  buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak).
4
 

Nizar mengarti kata etika kedalam tiga bentuk, yaitu: 

pertama, ilmu tentang apa yang  baik dan buruk dan tentang 

hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua, kumpulan asas 

atau nilai yang  berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai 

mengenai benar dan salah yang  dianut suatu golongan atau 

masyarakat. Sehingga peneliti menggunakan kata etika dalam  

penelitian ini yang  telah dijelaskan diatas bahwa etika dan 

moral (akhlak) memiliki arti yang  sama yang  

membedakannya adalah pemakaian dalam  keseharian.
5
 

Murtadha Muthahari merupakan salah seorang 

perintis utama kesadaran baru Islam di Iran. Ia lahir pada 

tanggal 2 februari 1920 di sebuah dusun bernama Fariman, 

yang  terletak 60 km dari Masyad, yang  merupakan pusat 

belajar dan ziarah kaum Syiah yang  besar di Iran Timur. 

Murtadha adalah sosok pemikir Islam Iran legendaris. Beliau 

berkecimpung tidak hanya dalam  bidang akademis tetapi 

                                                             
3
Achmad Charris Zubair, Kuliah ETIKA (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1995). 13 
4
K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007). 4-5 

5
Nizar, ―Hubungan Etika Dan Agama Dalam Kehidupan Sosial,‖ Jurnal 

Arajang 1, no. 1 (2018): 27–35, https://doi.org/10.31605/arajang.v1i1.44. 29-30 
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juga berperan secara aktif dalam  bidang politik. Hal ini 

dilakukan dalam  rangka berjuang menggulingkan 

pemerintahan tirani rezim pahlevi bersama para ulama, 

mahasiswa dan masyarakat Iran yang  tertindas,  Imam 

Khomeini menjadi pemimpin mereka.
6
 

Berdasarkan penegasan istilah-istilah di atas maka 

dapat dipahami bahwa yang  dimaksud dengan corak etika 

adalah corak atau bentuk dari ilmu tentang apa yang  baik dan 

buruk suatu tindakan dengan demikian tindakan kebiasaan 

hidup ini dalam  bentuk kaidahnya dapat dianut dan 

diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Sehingga 

pendapat Murtadha mengenai corak etika, apakah corak 

tersebut berbeda atau sama dengan filusuf lainnya. Dan 

apakah relevan di Indonesia. 

Relevansi adalah keterkaitan, hubungan atau kecocokan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi adalah hubungan 

atau kaitan. Maka dalam  hal ini yang  dimaksud dengan relevansi 

yaitu keterkaitan.
7
 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dipahami 

bahwa penelitian ini akan mendiskripsikan tentang corak pemikiran 

etika Murtadha Muthahari dan relevansinya di Indonesia yang  

didalamnya terdapat ilmu tentang apa yang  baik dan buruk yang  

didasarkan tauhid.  

B. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia 

semakin maju. Salah satunya adalah ilmu dibidang filsafat. Cabang 

ilmu filsafat yang mempelajari problematika kesusilaan dan 

moralitas manusia adalah filsafat moral atau yang biasa disebut 

dengan etika. Pada periode Yunani etika masih belom diperhatikan 

oleh para filsuf. Kebanyak masih melakukan penyidikan mengenai 

alam. Sampai pada akhirnya sekitar abad ke 5 SM, Athena menjadi 

                                                             
6 Rochmah Rofi‘ah, ―Tauhid Menurut Pandangan Murtadha Muthahari,‖ 

Digilib.Uinsby.Ac.Id, 2009, 30–52. 
7Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, https://kbbi.lektur./relevan 
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pusat baru seluruh kebudayaan Yunani. Pada akhirnya filsafat pun 

berpusat di Athena para filsuf di Athena membentuk suatu golongan 

yang biasa disebut Sofistik, mereka terkenal diseluruh masyarakat 

Yunani karena fasih lidahnya dan berkeliling dari kota ke kota untuk 

merlatihkaum muda dalam kemahiran berpidato. Dalam bidang 

teoritis mereka tidak lagi mempelajari alam, melainkan memilih 

manusia untuk menjadi objek penyelidikan. Sering kali mereka 

menganut suatu relativisme, berarti bagi mereka kebenaran menjadi 

suatu yang relatif. Mereka tidak menerima kebenaran yang tetap dan 

definitif. Menurut salah seorang Sofis, Protagoras ―manusia adalah 

ukuran untuk segala galanya‖. Tidak ada sesuatupun yang benar, 

yang baik, yang bagus dalam dirinya. Semua itu dianggap benar, 

baik atau bagus dalam hubungannya dengan manusia.
8
 

Etika pada periode Yunani,  Socrates (469-399 SM) dengan 

sekuat tenaga menentang ajaran para sofis. Ia membela yang benar 

dan yang baik sebagai nilai-nilai obyektif yang harus di terima dan 

di junjung tinggi oleh semua orang. Socrates bisa disebut sebagai 

bapak filsafat etika karena adalah filsuf pertama yang menggeser 

perhatian filsafat dari pencarian rasional terhadap kosmologis 

kepada permasalahan kehidupan manusia. Sederhananya, etika dapat 

dipahami sebagai hasil dari refleksi filsafat terhadap manusia. 

pengetahuan atau keahlian untuk dipraktikkan dan dipelajari 

sebagaimana pengetahuan atau keahlian lainnya, namun yang 

membedakannya dari pengetahun dan keahlian lainnya adalah 

objeknya, yaitu kebaikan. 

Pada akhirnya Socrates di jatuhi hukuman mati karena 

berani menentang ajaran Sofistik. Lalu datanglah, Plato (427-348 

SM). Ia seorang ahli filsafat Athena, yang merupakan murit dari 

Socrates. Suatu realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia, dunia 

yang hanya terbuka bagi rasio kita dan dunia yang hanya terbuka 

bagi pancaindra kita. Dunia pertama terdiri dari idea-idea dan dunia 

kedua adalah dunia jasmani. Manusia termasuk kedua dunia, yang 

memang pada dasarnya mengenal dua-duanya.
9
 Etikanya yang 

                                                             
8 Kees Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, 3rd ed. (Yogyakarta: Kanisius, 

1981). 11 
9 Bertens. 13 
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bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya ialah mencapai 

budi baik. Budi ialah tahu. Tujuan hidup manusia adalah 

memperoleh kesenangan hidup dan kesenangan hidupnya diperoleh 

dengan pengetahuan. Menurut Plato, ada dua macam budi: budi 

filosofis dan budi biasa. Plato juga mengatakan bahwa orang itu baik 

apabila ia dikuasai oleh akal budi, buruk apabila ia dikuasai oleh 

keinginan dan hawa nafsu. Apabila ingin mencapai hidup yang baik, 

hal pertama yang perlu diusahakan adalah membebaskan diri dari 

kekuatan irasional hawa nafsu dan emosi serta mengarahkan diri 

menurut akal budi.
10

 

Kemudian disusul Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles 

berpendapat bahwa tujuan akhir dari yang dikehendaki manusia 

mengenai segala perbuatan adalah bahagia. Namun pengertiannya 

mengenai kebahagiaan sangatlah luas dan lebih tinggi. Menurutnya 

untuk mendapatkan kebahagiaan, seseorang itu hendaklah 

mempergunakan kekuatan akal dengan sebaik-baiknya.
11

 Aristoteles 

dikenal dengan teorinya tentang moderasi (had al-wasath). Ia 

mengatakan bahwa moral yang  baik sesungguhnya identik dengan 

memilih segala sesuatu yang  bersifat tengah-tengah. Artinya pada 

dasarnya setiap perbuatan bersifat netral. Bagi Aristoteles, pada 

puncaknya tujuan dari tindakan-tindakan etis adalah kebahagiaan 

yang  bersifat intelektual (eudemonia). Seberjalannya waktu etika 

berkembang sangat pesat dan menimbulkan perdebatan yang di 

mana etika modernisme sangatlah berbeda.
12

 

Epikuros (342/341- 271/270 SM) etika suatu seni hidup 

untuk mengatur rasa nikmat atau rasa sakit. Setelah masuk abad ke 

(IV SM) Stoasisme berpendapat bahwa etika tampak sebagai seni 

hidup menuju kebahagiaan.
13

 

Etika pada Abad pertengahan, teosentris peranan gereja 

sangat dominan. Etika bisa dikatakan ―dianiaya‖ oleh Gereja. Pada 

saat itu, Gereja memerangi Filsafat Yunani dan Romawi, dan 

                                                             
10 Muhammad Taufik, ―Etika Plato Dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika 

Islam,‖ Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam 18, no. 1 (2018): 27–45. 29 
11Alri Tamba, ―Sejarah Etika,‖ academia, n.d. 
12 M. Amin Abdullah, Filsafat Etika Islam (Antara Al-Ghozali Dan Kant), 

ed. Hamzah, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). 
13Xaverius Chandra, ―Bahan Ajar Sejarah Etika,‖ n.d.29 & 34 
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menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja 

berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. 

dan apa yang terkandung dan diajarkan oleh wahyu adalah benar. 

jadi manusia tidak perlu lagi bersusah menyelidiki tentang 

kebenaran hakikat, karena semuanya telah diatur oleh Tuhan.
14

 Ahli 

- Ahli Filsafat Etika yang lahir pada masa itu, adalah panduan dari 

ajaran Yunani dan Ajaran Nasrani. Di antara mereka yang termasyur 

adalah Abelardus (1205-1248 SM). seorang ahli Filsafat Prancis. 

Dan Thomas Aquinus (1225-1274 SM), seorang ahli Filsafat Agama 

dari Italia.
15

 

Pada abad ke 15-16, abad  ini sering disebut Renaissance 

yang artinya kelahiran kembali. Yang dimaksud adalah usaha untuk 

menghidupkan kembali kebudayaan klasik.
16

  Renaissance membuat 

―self confidence‖, humanisme melahirkan Individualisme dan 

Naturalisme. Individualisme merupakan individual yang lebih 

diarahkan pada pribadi masing masing. Etikanya berarti tanggung 

jawab secara individual. Sedangkan Naturalisme menusia dianggap 

mempunyai kodrat yang ansich baik, yang harus dihargai dan 

menjadi ukuran.
17

  

Pada abad ke 17, humanisme mendorong rasionalisme dan 

empirisme yang memiliki sifat pengenalan manusia yang berbeda. 

Rasionalisme mengatakan bahwa pengenalan yang sejati berasal dari 

rasio, sehingga pengenalan inderawi merupakan suatu bentuk 

pengenalan yang kabur. Sedangkan empirisme pengetahuan perasal 

dari pengalaman, sehingga pengenalan inderawi merupakan bentuk 

pengenalan yang paling jelas. Manusia harus menggunakan rasio 

(akal budinya) untuk bisa menguasai dunia, rasio yang dilandasi oleh 

empiris (pengalaman) dapat mendorong ilmu pengetahuan yang 

sempurna.
18

 Baruch de Spinoza (1632-1677), pedoman untuk 

menjadi bahagia disajikan dalam etika. Kebahagiaan menurut 

                                                             
14 Zubair, Kuliah ETIKA. 
15 Faisal Abdullah, ―PENDIDIKAN AKHLAK IBNU MISKAWAIH,‖ 

Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE) 3, no. 1 (2020), 
https://doi.org/10.24260/jrtie.v3i1.1559. 

16 Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat. 44 
17 Zubair, Kuliah ETIKA.2 
18 Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat. 50 
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Spinoza sama dengan kebebasan, tetapi kata kebebasan disini 

memiliki keistimewaan kebebasan untuk suatu perasaan.
19

  

Abad ke-18 ini, melahirkan paham materialisme dan 

positivisme.  Immanuel Kant (1724-1804), tujuan etika dalah 

kebaikan, dan kebaikan harus menghasilkan kebahagiaan sempurna. 

Tidak dapat di sangkal bahwa di dunia ini kebaikan moral sering 

sama  sekali tidak menghasilkan kebahagiaan. Kebaikan dan 

kebahagiaan yang sempurna memiliki tiga syarat yaitu, kebebasan, 

imortalilas jiwa, dan adanya Allah.
20

 

Abad ke-19, pada abad ini timbul reaksi sosialisme dari Karl 

Marx (Marxisme), timbul Neo-Positivisme yang kemudia muncul 

Ateisme. Sehingga pada abad ke-20 timbul materialisme yang 

didukung oleh teknologi maju. Dari teknologi yang maju ini 

memiliki dampak terhadap manusia yang memiliki sifat serakah 

terhadap dunia.
21

  

Setelah perkembangan etika dari abad Yunani hingga abad 

modern  memiliki pandangan-pandangan mengenai etika yang  

berkembang di belahan dunia Barat ini dikelompokan menjadi tiga: 

etika hedonistik, utilitarian, dan deontologis. Hedonisme 

mengarahkan etika kepada keperluan untuk menghasilakan 

sebanyak-banyaknya kesenangan bagi manusia dan kepuasan 

jasmanilah yang dirasa lebih  intensif dari kepuasan rohaniah.
22

 Etika 

utilitaristik atau utilitarianisme, kata dasarnya utilitas, yang berarti 

useful,  yang berguna yang berfaedah. Jadi paham ini mengoreksinya 

dengan menambahkan bahwa kesenangan atau kebahagiaan yang  

dihasilkan oleh suatu etika yang baik adalah kebahagiaan yang 

ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya.
23

 

Sementara etika deontologis (berasal dari kata deon yang  berarti 

kewajiban) memandang bahwa sumber bagi perbuatan etis adalah 

                                                             
19 Haryy Hamersma, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern, 3rd ed. (Jakarta: 

Gramedia, 1986). 11 
20 Hamersma. 32 
21 Zubair, Kuliah ETIKA. 4 
22 Zubair. 87 
23 Burhanuddin Salam, Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral), 2nd 

ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012). 216 
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rasa kewajiban, sejalan dengan itu aliran ini mempercayai bahwa 

sikap etis bersifat fitri, dan pada saat yang  sama, tidak (murni) 

rasional. 

Etika periode bangsa Arab ini tidak mempuyai ahli-ahli 

Filsafat yang mengajak kepad aliran atau faham tertentu 

sebagaimana Yunani, seperti Epicurus, Zeno, Plato, dan Aristoteles. 

Hal itu terjadi karena penyidikan ilmu tidak terjadi kecuali di Negara 

yang sudah maju. waktu itu bangsa Arab hanya memiliki ahli - ahli 

hikmat dan sebagian ahli syair. Yang memerintahkan kepada 

kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendorong menuju 

keutamaan, dan menjauhkan diri dari kerendahan yang terkenal pada 

zaman mereka.  

Jadi Bangsa Arab pada masa itu, telah puas mengambil etika 

dari agama dan tidak merasa butuh untuk menyelidiki mengenai 

dasar baik dan buruk. oleh karena itu, agama banyak menjadi dasar 

buku-buku yang dilukiskan di dalam etika. etika yang ditawarkan al-

Farabi dan menjadi salah satu hal penting dalam karya-karyanya, 

berkaitan erat dengan pembicaraan tentang jiwa dan politik. Begitu 

juga erat kaitanya dengan persoalan etika ini adalah persoalan 

kebahagiaan.  

Ibnu Miskawaih mengatakan etika adalah sikap mental yang 

mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan 

pertimbangan. Sikap mental terbagi dua, yaitu yang berasal dari 

watak dan yang berasal dari kebiasan dan latihan. Pandangan 

mengenai etika al-Ghazali bukanlah pengetahuan (ma‘rifah) tentang 

baik dan jahat atau kemauan (qudrah) untuk baik dan buruk, bukan 

pula pengamalan (fi‘il) yang baik dan jelek, melainkan suatu 

keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali berpendapat sama dengan 

Ibn Miskawaih bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan 

pengetahuan tentang jiwa, kekuatan dan sifat-sifatnya. Tentang 

klasifikasi jiwa manusia pun al-Ghazali membaginya ke dalam tiga 

hal yaitu daya nafsu, daya berani, dan daya berpikir, sama dengan 

Ibn Miskawaih.
24

 

                                                             
24 Nilda Miftahul Janah, ―Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam,‖ no. Ddi 

(2013). 
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Dalam  persoalan etika, Murtadha menilai etika yang  lahir 

dengan konsep akal pikiran manusia maka akan mengesampingkan 

peran agama bahkan Tuhan. Bagi Murtadha Muthahari etika Barat 

gagal dalam  menjelaskan permasalahan etika secara rasional. 

Seharusnya menurut Murtadha Muthahari etika harus bertitik tolak 

dari Tauhid atau Agama. Murtadha mengatakan, awal dalam  agama 

adalah mengenal Tuhan. Sehingga mengenal Tuhan (Marifatullah) 

adalah pilar etika. Maka pengetahuan tentang Tuhan juga merupakan 

batu loncatan bagi kemanusiaan dan etika manusia. Keduanya tidak 

memiliki makna tanpa diiringi dengan pengenalan Tuhan. Semua 

perkara spiritual (maknawiyah) tidak akan ada artinya bila tidak 

didahului dengan marifatullah.
25

 Maka kemanusiaan dan cinta tanpa 

marifattulah adalah omong kosong dan mustahil dapat menjadi 

payung etika. Di tengah besarnya hegemoni konsep Barat di Iran, 

Murthadha berani tampil di publik menunjukan pandangan kritisnya. 

Hal inilah yang  menjadikan pentingnya corak etika Murtadha 

Muthahari dikaji.  

Di Indonesia Murthada Muthahari di pandang sebagai 

pemikir muslim syiah yang dimana konflik sunni syiah di Indonesia 

sangat lah hangat di perdebatkan. Dengan begitu pemikiran 

Murthada kurang dilirik terutama mengenai etikanya. Padalah etika 

yang dibangun itu berlandaskan Tuhan (ma‘rifatullah). Walaupun 

Murtdhada seorang syiah ada sisi lain yang bisa diterapkan di 

Indonesia terutama mengenai etikanya. 

Maka dalam hal ini peneliti ingin meneliti kajian tentang 

etika yang di gagas oleh Murthada  Muthahari. Namun sangat di 

sayangkan kajian tentang etika Murthadha ini dibayang bayangi oleh 

perdebatan antara Sunni dan Syiah di Indonesia ini pada hal bahwa 

kita ketahui permasalahan antara Sunni dan Syiah ini bukan motif 

agama melainkan motif kekuasaan. Berawal dari keyakinan kaum 

syiah bahwa Nabi Muhammad Saw telah berwasiat Ali bin Abi 

Thalib lah yang akan menjadi Imam sepeninggalan beliau. Namun 

                                                             
25

Murtadha Muthahari, Filsafat Moral Islam (Kritik Atas Berbagai 

Pandangan Moral), ed. Muhammad Abdul Ulum dan Edi Hendr, 1st ed. (Jakarta: 
Al-Huda, 2004). 181 
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bagi kalangan Ahlusunnah, Nabi Muhammad Saw tidak perrnah 

menunjuk atau memberi wasiat kepada siapapun untuk menjadi 

imam setelah beliau.  Dari sinilah akar konflik antara sunni dan 

syiah persaingan tersebut diwakili oleh rezim keturunan bani 

Umayyah dan keturunan bani Hasyim. Namun malah kedua belah 

pihak ini menarik konflik politik kedalam isu agama.  

Dengan begitu penelitian ini sangat signifikan terahadap 

kajian mengenai etika di bidang Aqidah dan Filsafat Islam dalam 

mendeskripsikan suatu corak pemikiran etika Murthada Muthahari di 

Indonesia. 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis 

menetapkan fokus penelitian ini yaitu, perihal pemikiran etika 

Murtadha Muthahari. 

2. Sub Fokus Penelitian  

Dari fokus penelitian di atas, maka peneliti menfokuskan 

penelitiannya terhadap bagaimana corak etika Murtadha 

Muthahari, maka sub fokus penelitiannya sebagai berikut: 

a. corak etika Murtadha Muthahari. 

b. relevansi pemikiran Murtadha Muthahari 

mengenai etika di Indonesia. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

pokok permasalahan yang  akan diteliti. Maka pokok permasalahan 

yang  akan diteliti yaitu:  

1. Bagaimana corak etika Murtadha Muthahari? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Murtadha Muthahari 

mengenai etika di Indonesia? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Atas dasar rumusan masalah diatas, maka peneliti ingin 

memiliki beberapa tujuan dan kegunaan yaitu sebagai berikut:  
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1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan corak etika 

Murtadha Muthahari? 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang 

relevansinya etika Murtadha Muthahari di Indonesia? 

2. Manfaat Penelitin  

Suatu penelitian pada umumnya berisi tentang 

penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Diharapkan mampu memperkaya khazanah 

pemikiran Islam terutama mengenai etika menurut 

Murtadha Muthahari. 

b. Menjadi kontributor dalam  proses transformasi dan 

resolusi masalah etika di Indonesia yang  berkaitan 

dengan dinamika keIslaman dan kemanusiaan. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang  Relevan 

Seperti telah disebutkan di atas pokok 

permasalahan, bahwa telaah ini memfokuskan pada kajian 

―Corak Etika Murtadha Muthahari dan Relevansinya di 

Indonesia‖. Penelitian ini memiliki objek material yakni 

Murtadha Muthahari, sedangkan objek formalnya adalah 

etika.  

Adapun sumber-sumber yang  di gunakan penulis 

untuk menyusun skripsi ini adalah melalui library research. 

Sumber atau karya ilmiah skripsi atau jurnal yang belum 

digunakan antara lain: 

1. Ahmad Habibi, Moral dalam  pandangan Murtadha 

Muthahari, (skripsi: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017), membahas tentang kontruksi 

filsafat moral yang  ditawarkan Murtadha Muthahari 

berparadigma Spiritualis-Teistik. Moral sangat 

bergantung pada Tuhan (Teosentris). Secara 

stuktural, Tuhan sebagai sumber moral memegang 
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―kuasa penuh dengan kehendak-Nya‖ 

menyampaikan moral kedalam hati (intuisi) manusia 

sebagai petunjuk.  

2. Ahmad Aziz Pratama, Moralitas dalam  Pandangan 

Murtadha Muthahari dan Relevansinya dengan 

Akhlak Masyarakat Kontemporer, (skripsi UIN 

Raden Intan Lampung, 2021). Penelitian tersebut 

membahas mengenai moral sangat penting dalam  

mengurangi ketergantungan manusia pada dunia 

kebendaan (dunia materi) agar dapat menjadikan 

suatu masyarakat yang  lebih beradab dan 

berbudaya. 

3. Busriyadi, Konsep Baik dan Buruk menurut 

Murtadha Muthahari, (skripsi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2019) membahas tentang baik 

dan buruk menurut Murtadha Muthahari membagi 

perbuatan manusia menjadi dua bagian, yaitu 

perbuatan alami dan perbuatan akhlak. Perbuatan 

alami adalah suatu perbuatan fitrah manusia yang  

tanpa didasari dengan adanya upaya pikiran. 

Sedangkan perbuatan akhlaki adalah perbuatan yang  

tujuannya adalah untuk orang lain atau suatu hal 

diluar dirinya dengan syarat, keadaan tersebut 

diperoleh dari hasil usahanya bukan secara alami. 

4. Rochman Rofiah, Tauhid menurut pandangan 

Murtadha Muthahari, (skripsi UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 1997), membahas tentang pandangan 

dunia tauhid Murtadha Muthahari sebagai suatu 

pemahaman bahwa alam semesta ini pada 

hakikatnya adalah milik Allah dan akhirnya akan 

kembali pada Allah sehingga sumber dan titik akhir 

alam adalah satu yaitu Allah. 

5. Deswita, Murtadha Muthahari dan corak 

Teologinya, (jurnal Al-Fuad, 2018),  membahas 

tentang tauhid dan keadilan yang  di mana 

pemikiran Murtadha dalam  bidang teologi ini dapat 
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dikatakan sejalan walaupun tidak sama dengan 

Mu‘takzilah. Karena dalam  beberapa hal, 

Murthahari mendukung pendapat Mu‘takzilah 

walaupun disertai dengan beberapa pendapat. 

6. Naibin, Murtadha Muthahari: filsafat etika islam, 

(jurnal Intelektual: jurnal pendidikan dan studi 

keislaman, 2020), membahas tentang pemikiran 

Muthadha Muthahhari tentang filsafat etika Islam 

yang  di mana peneliti ingin membandingkan dalam  

hegemoni wacana konsep etika barat saat ini. 

Konsep etis barat konsep manusia murni secara 

epistimilogis, tidak ada peran dan agama dan Tuhan. 

Etika Islam bahwa etika adalah sarana yang 

memperkenalkan sifat spiritual manusia 

keintelektual manusia dan dapat meyakinkan agama.  

7. Nurmala Buamona, Pemikiran Murtadha Muthahari 

tentang etika dan implikasi dalam  pembentukan 

karakter, (skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2015), membahas tentang etika menurut Murtadha 

etika adalah ilmu mengenai cara hidup atau 

bagaimana semestinya hidup yang  baik bagi 

manusia dan bagaimanakah semestanya berbuat. 

Definisi ini benar dengan syarat dipahami dalam 

bentuk pemahaman universal dan mutlak. Karakter 

menjadi salah satu harapan karena karakterlah yang  

menjadi penopang perilaku individu dan komunitas, 

karakter ini terbentuk secara tiba-tiba, dibutuhkan 

proses panjang dan berkelanjutan agar karakter 

menjadi bagian integral dalam  diri. 

Berdasarkan yang  pernah ada yang  membahas 

tentang etika Murtadha Muthahari dalam  naskah yang  

berbentuk skripsi dan jurnal dapat peneliti jadikan sebagai 

data-data pendukung dalam  penulisan skripsi ini dan 

peneliti belum menemukan skripsi tentang corak etika 

Murtadha Muthahari dan Relevansinya di Indonesia. 
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Dengan begitu, penelitian ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya (berbeda) dan juga layak untuk dilakukan. 

G. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran, 

yang harus didasarkan oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan 

dalam metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu 

menurut aturan tertentu. Metodologi itu berasal dari metode, 

sehingga dapat dikatakan metode suatu proses atau prosedur yang 

sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh 

ilmu untuk mencapai suatau tujuan.
26

 

Penelitian ini mengkaji pemikiran seorang tokoh dengan 

mengumpulkan data yang  berasal dari sumber kepustakaan yang  

erat kaitannya dengan judul yang  akan dikaji. Oleh sebab itu 

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research).  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian ini penelitian pustaka atau (library 

research) ialah serangkaian kegiatan dalam metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengelola bahan penelitian.
27

 Seluruh data kemudian di 

analisa, yang  bersumber dari buku-buku atau tulisan 

yang  terdapat di media baik cetak maupun elektronik. 

Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada buku 

atau jurnal tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan orang 

lain yang  memiliki kaitannya dengan penelitian ini.  

b. Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif, data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka. 

selain  itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap obyek yang sudah diteliti. Data 

yang berasal dari naskah, catatan, dokumen dan 

                                                             
26 Jualiansyah Noor, Metodologi Penelitian, 1st ed. (Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, 2011). 22 
27 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2014). 3 
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sebagainya tersebut dideskripsikan sehingga dapat 

memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.
28

 

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menelusuri literatur-literatur 

yang membahas tentang objek penelitian. Kemudian peneliti 

menerapkan teknik baca dan teknik catat. Teknik baca merupakan 

pada tingkat ini peneliti mendahulukan data-data yang berkaitan 

data primer, jikalau hal ini telah dianggap cukup maka peneliti 

kemudian melakukan pengumpulan data pada sumber data 

sekunder yang berhubungan dengan objek formal.
29

 Sedangkan 

teknik catat merupakan upaya mencatat, merekam suatu data atau 

keterangan penting secara sistematis hal-hal yang dapat 

memudahkan perjalanan penelitian. 
30

 

Data primer adalah data pokok menjadi objek penelitian 

yang  menjadi sumber data primer dalam  penelitian ini.  

a. Murtadha Muthahari, pandangan dunia tauhid, Agus 

Efendi (terj), Bandung: yayasan Muthahari, 1994. 

b. Murtadha Muthahari, mengapa kita diciptakan, 

Mustamil Al Madary (terj), Yogyakarta: RausyanFikr 

Institute, 2013. 

c. Murtadha Muthahari, falsafah akhlak Faruq. 

Muhammad Babul Ulum dan Edi Hendri (terj) filsafat 

moral islam: kritik atas berbagai pandangan moral 

(terj), Jakarta: Al-Huda, 2004. 

Sumber data sekunder adalah Sedangkan Sumber data 

sekunder yakni buku-buku dan jurnal jurnal yang  erat kaitannya 

dengan judul penelitian yang  akan diteliti. 

a. Achmad Charris. Z, kuliah etika, Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada, 1995. 

                                                             
28 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, 1st ed. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1997). 66 
29 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, 1st ed. 

(Yogyakarta: Paradigma, 2005). 158 
30 Kaelan. 159 
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b. Sabara, konsep masyarakat dan negara tauhid dalam  

pemikiran Politik Murtadha Muthahari, Jurnal Politik 

Profetik, 2019. 

3.  Metode Pengolahan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam pengelolahan data ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan buku-buku 

atau referensi yang berhubungan dengan etika dan 

pemikiran Murtadha Muthahari. 

b. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua 

macam, yaitu data primer dan data sekunder kerena 

jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, 

maka sumber-sumber utama adalah buku-buku. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber 

penelitian. 

c. Sumber data primer adalah sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu 

karya Murtadha Muthahari yang sudah diterjemahkan. 

Untuk menyelesaikan sebuah penelitian ini, sumber 

yang peneliti jadikan sebagai rujukan adalah 

Murtadha Muthahari, filsafat moral islam: kritik atas 

berbagai pandangan moral dan Murtadha Muthahari, 

pandangan dunia tauhid.  

d. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh 

peneliti dari orang lain atau data yang tidak berkaitan 

langsung dari sumber asli. Untuk melengkapi data-

data yang memang sulit untuk diperoleh, maka data 

yang sudah diperoleh dilengkapi oleh literatur-

literatur yang menuliskan tentang tokoh ini kemudian 

mengklasifikasikan tulisan-tulisan tersebut yang ada 

relevansinya dengan judul yang akan dibahas. 

4.  Metode analisis data 



17 
 

 
 

Yang bertujuan untuk memudahkan dan memahami data-

data yang didapatkan dalam  penelitian. Metode yang  

digunakan adalah: 

a. Metode Deduksi, dalam menganalisis data, penulis 

menggunakan metode deduksi. Yakni buku karya 

tokoh yang menjadi objek karena penelitian ini 

bersifat umum ke khusus sehingga penelitian ini 

diawali dengan teori yang sudah ada.
31

  

b. Metode Interpretasi, menyelami secara eksplisit dan 

implisit pemikiran Murtadha dari awal pengumpulan 

data sampai pada deskriptif analisis. Kemudian 

interpretasi yang ditangkap pada objek dapat 

dikomunikasikan oleh subyek.
32

  

c. Metode Penarikan Kesinambungan, penulis meneliti 

pokok-pokok pemikiran Murtadha Muthahari yang  

berkaitannya dengan latar belakang  dan meninjau 

ulang kembali hasil analisis dan menilai implikasi dari 

makna  yang muncul dalam penelitian.
33

 Dan 

menggunakan metode deduksi. 

 

H. Kerangka Teori 

Ismail Raji Al-Faruqi, etika tidak dapat dipisahkan dari 

agama dan justru mesti dibangun di atasnya. Sebagai bagian dari 

ajaran Islam, etika harus berasaskan pada prinsip kesatupaduan 

kebenaran dan bersumber pada prinsip ke Esaan Allah. Dia 

mengatakan: ―Dalam Islam, etika tidak dapat dipisahkan dari 

agama dan dibangun sepenuhnya. Menurutnya tauhid sebagai 

pondasi dasar agama Islam harus dijadikan sebagai tuntunan hidup 

dalam berbagai bidang pengetahuan. Baik itu dalam ilmu umum, 

etika maupun estetika. Sehingga umat muslim akan melakukan 

perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Tauhid merupakan 

inti ajaran Islam dan agama-agama monoteisme di dunia. Tauhid 

                                                             
31 Andra Tersiana, Metode Penelitian, 1st ed. (Yogyakarta: Anak Hebat 

Indonesia, 2020). 18 
32 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. 76 
33 Morissan, Riset Kualitatif, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019). 21 
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adalah inti dari ajaran yang memuat keesaan Allah, Tuhan pencipta 

alam semesta. Dengan prinsip tauhid Tuhan diyakini sebagai satu. 

Pada intinya memiliki prinsip-prinsip sebagai berukut.  

1. Dualitas dalam realitas terdapat dua jenis Tuhan dan buka 

Tuhan; Khaliq dan makhluknya. Yang pertama, hanya 

mempunyai satu anggota yakni Allah SWT. Hanya Dia-

lah Tuhan, yang kekal, dan pencipta seluruh alam rayaini. 

Sedangkan yang kedua, tatanan ruang waktu, pengalaman, 

penciptaan. Di sini tercakup semua makhluk, dunia 

benda-benda, tanaman dan hewan, manusia, jin dan 

malaikat, langit dan bumi. kedua jenis realitas tersebut, 

yakni Khaliq dan makhluk mutlak berbeda wujud dan 

antologinya.  

2. Ideasionalitas hubungan tataran realitas adalah hubungan 

ideasional. Titik acuannya dalam diri manusia adalah 

pemahaman. Sebagai tempat penyimpanan pemahaman, 

pengetahuan mencakup selruh fungsi gnoseologi, seperti 

ingatan, khayalan, penalaan, pengamatan, intuisi, 

kesadaran dll. 
34

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisaan dibutuhkan untuk membatasi dan 

mengarahkan kepada hasil penelitian yang  jelas dan akurat. Maka 

penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang  dijawab 

secara normative dalam  kegiatan penelitian serta karya-karya 

ilmiah. Adapun sistematika penulisan dalam  penelitian ini yang  

terdiri dari beberapa bagian:  

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini memuat 

tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan 

subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang  relevan, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Gambaran dalam 

bab ini menjelaskan tentang mengapa penulisan ini begitu penting 

                                                             
34

Mokh. Sya‘roni, ―Etika Keilmuan (Sebuah Kajian Filsafat Ilmu),‖ 

Teologia 25, no. 1 (2014): 14–15. 
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dilakukan dan ada penjelasan dalam  sebuah permasalahan etika 

tauhid. 

Bab kedua berisi landasan teori yang  membahas tentang 

etika. Sehingga dalam  bab ini memuat definisi etika, dasar-dasar 

etika, corak etika menurut para tokoh, antara entika dan tauhid, 

manusia dan tauhid, problem etika di Indonesia. 

Bab ketiga berisi latar belakang sosial Murtadha Muthahari 

Adapun pembahasan yang  akan ditulis pada bab ini ialah biografi 

dan karya-karya intelektual Murtadha Muthahari dan pokok-pokok 

pemikiran Muthada Muthahari.  

Bab keempat berisi tentang corak dan relevansinya di 

Indonesia. Terdapat dua sub bab corak etika Murtadha dalam  

mengkaitkan etika dan tauhid, dan relevansinya etika Murtadha di 

Indonesia. 

Bab kelima berisi tentang penutup. Pada bab ini memuat 

simpulan dan temuan-temuannya kemudian dilengkapi dengan 

saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Definisi Etika  

Dalam sistematika pembahasan filsafat, etika merupakan 

bagian dari kajian aksiologi, yaitu cabang filsafat yang berbicara 

tentang nilai atau lebih sering disebut teori tentang nilai. Aksiologi 

berasal dari kata ―Axios‖ yang berarti ―bermanfaat‖. Kata tersebut 

ditambah dengan kata ―logos‖ berarti‖ilmu pengetahuan, ajaran dan 

teori‖. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat 

nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. 

Etika merupakan cabang aksiologi yang mempersoalkan 

predikat baik buruk dalam arti susila, atau tidak susila. Sebagai 

masalah khusus, etika juga mempersoalkan sifat-sifat yang 

menyebabkan seseorang berhak, untuk disebut susila atau bijak. 

Sifat-sifat tersebut dinamakan ‖kebajikan‖ lawannya ―keburukan‖.
35

 

Istilah atau kata etika sering kita dengar, baik dalam ruang 

kuliah maupun dalam  kehidupan sehari-hari, dalam profesi bidang 

―etika‖ lebih diartikan sebagai filsafat moral. Istilah ―etika‖ berasal 

dari bahasa Yunani kuno. Kata etos dalam  bentuk tunggal 

mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, 

akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara pikir. Dalam  bentuk jamak 

ta etha mempunyai arti adat kebiasaan.  

Menurut kamus bahasa Indonesia definisi etika ialah  ilmu 

pengetahuan tentang azas-azas etika yang mengandung arti:  

1. Ilmu tentang apa yang  baik dan apa yang  buruk 

tentang hak dan kewajiban moral. 

2. Kumpulan asas atau nilai yang  berkenan dengan 

akhlak. 

                                                             
35 Hasanah Fathullah, ―AKSIOLOGI ILMU DALAM TRADISI ISLAM 

DAN BARAT ‗Etika Keilmuan Dalam Tradisi Islam Dan Barat,‘‖ n.d., 1–6. 4 
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3. Nilai mengenai benar dan salah yang  dianut suatu 

golongan atau manusia.
36

 

Agama adalah sumber nilai-nilai etika yang  tak pernah 

kering, karena agama memiliki hakikat manusia pada perbuatan 

baiknya. Dalam  agama, tinggi rendah seseorang tidak ditentukan 

oleh harta ilmu ataupun kekuasaan, tetapi ditentukan sepenuhnya 

oleh perbuatan baik atau taqwanya dan beberapa jauh nilai-nilai 

etika menjiwai dan mewarnai segala tindakannya. Sehingga agama 

untuk manusia, dalam  segi etika menjadi salah satu ajaran yang  

sangat penting dalam  agama apapun.
37

 

Etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang  

berarti adat kebiasaan. Di dalam  Ensiklopedia Pendidikan 

diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, 

tentang baik dan buruk. Di dalam kamus Istilah pendidikan dan 

umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang  

mengajarkan keluhuran budi (baik dan buru).
38

 Lambat laun 

pengertian etika itu berubah, seperti pengertian sekarang ―etika 

adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah berbuatan atau 

tingkah laku manusia, yang mana dapat dinilai baik dan jahat.
39

 

Etika atau yang sering kali sebut sebagai filsafat 

moral adalah ilmu yang berdiri di atas teori Aristoteles, 

meskipun dengan penafsiran dan sudut pandang yang 

berbeda-beda. Setiap tindakan manusia yang dilakukan dalam 

kesadaran memiliki suatu akhir, suatu goal atau finish yang 

harus dicapai. Akhir adalah kebaikan atau dalam terminologi 

latin dikenal sebagai bonum. Semua orang menginginkan 

kebaikan. Kebaikan adalah yang semua orang kejar dan 

menjadi tujuan setiap tindakannya. Tindakan yang dirancang 

                                                             
36

Asmawati Burhan, Buku Ajar Etika Umum, 1st ed. (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2019). 2-3 
37

Musa Asy‘arie, Filsafat Islam (Sunah Nabi Dalam Berpikir) (Yogyakarta: 

Lesfi, 2017). 102 
38 Dedi Wahyudi and Ahmad Muzakki, Etika KeTuhanan (Yogyakarta: Idea 

Press, 2019). 1 
39 Salam, Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral). 3 
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untuk suatu kejahatan tidak dapat dikategorikan dalam ranah 

tindakan etis melainkan disebut tindakan kejahatan, malum. 

Merancangkan kejahatan jelas melawan etika, melawan hidup 

yang  baik.  

Berbicara tentang etika tidak lain berbicara tentang 

manusia dalam tindakan sebagai manusia dan bukan yang lain 

etika menjadi pendalaman manusia dalam realisinya dengan 

dirinya sendiri, sesama dan lingkungan sosialnya. Etika selalu 

berkaitan dengan tindakan, tentu saja tidak dapat dipisahkan 

dari manusia. Personal pribadi manusia dalam keutuhannya. 

Etika sesungguhnya diawali dengan apa yang disebut dengan 

etika personal. Tindakan manusia tidak muncul begitu saja, 

tetapi mengalir dari kesadaran manusia dalam entitas dan 

kesatuan antara jiwa dan badan.
40

 

Burhanuddin Salam definisi etika berasal dari kata latin, 

yaitu ―ethic‖ sedangkan dalam  bahasa Greek,ethikos yaitu a body of 

moral principle or values. Ethic, artinya ialah kebiasaan, habit. Jadi, 

dalam  pengertian aslinya, apa yang  disebutkan baik itu adalah yang  

sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Lambat laun pengertian etika 

itu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari 

substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang  membicarakan 

masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang  dinilai 

baik dan mana yang  jahat. Etika dalam  bahasa arab disebut akhlaq, 

merupakan jamak dari khuluq yang  berarti adat kebiasaan, tabiat, 

watak, adab, dan agama.
41

 

Agustinus W. Dewantara berpendapat juga mengenai 

etika, yang merujuk pada tindakan manusia secara 

menyeluruh. Artinya, etika tidak hanya berpandang pada 

suatu jawaban atau prakata manusia bukanlah salah satu 

tindakan lahiriah manusia, melainkan juga motivasi yang 

                                                             
40Simplesius Sandur, Etika Kebahagiaan (Fondasi Filsafat Etika Thomas 

Aquinas), 1st ed. (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021). 2-3 
41Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam, 1st ed. (Bandung: PUSTAKA 
SETIA, 2011).17 
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mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi 

di dalamnya. Etika kata yang mengantar orang pada 

bagaimana menjadi baik. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai 

manusia. Dengan demikian tindakan tersebut mempunyai 

nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam  rangka 

manusiawi. Jelas etika itu berurusan secara langsung dengan 

tindakan atau tingkah laku manusia.
42

 

Menurut Wahyudin, dll. Etika sebagai salah satu 

cabang dari filsafat yang  mempelajarin tingkah laku manusia 

untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik dan buruk 

maka ukuran untuk menentukan nilai perbuatan baik dan 

buruk itu adalah pikiran. Dengan akal orang dapat 

menentukan baik buruknya perbuatan manusia. Jadi bisa 

dikatakan baik karena akal menentukannya baik atau buruk 

karena akal memutuskannya yang  buruk. Adapun tokoh yang 

berpendapat bahwa etika sama dengan akhlak. Persamaan 

tersebut pasti ada karena dua-duannya membahas masalah 

disekitar baik buruknya tingkah laku manusia. Tujuan etika 

dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama 

bagi seluruh manusia disetiap waktu dan ukuran tingkah laku 

yang baik dan buruk sejauh yang  dapat diketahui oleh akal 

pikiran manusia.
43

 

Apakah ada nilai dalam setiap sikap dan tindakan 

manusia. Ketika seseorang melakukan sesuatu kewajiban 

dengan hati yang tulus, maka itu pasti dilakukannya demi 

mencapai satu tujuan tertentu, sebuah tujuan yang sangat 

berarti baginya, tak peduli tujuan itu bersifat material ataupun 

spiritual. Berarti tujuan itu adalah kebutuhan baginya karena 

jika tidak, dia tidak akan pernah melakukan tindakan tersebut. 

Dengan kata lain seseorang tidak mungkin melakukan suatu 

                                                             
42

Agustinus W. Dewantara, Filsafat Moral, ed. marcell, V. Jayasup 

(Yogyakarta: Pt Kanisius, 2017).  3 
43

Wahyudi and Muzakki, Etika KeTuhanan. 3 
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tindakan tanpa tujuan sama sekali.
44

 Dengan demikian 

bagaimana kita membuatnya lebih mementingkan kejujuran, 

kebenaran dan lain-lainnya, meski bertentangan dengan 

kepentingan individualisnya?.  

Dengan ini, etika harus dapat memerangi egoisme 

pribadi manusia. Etika yang  seperti ini dapat disandarkan 

pada kekuatan logika, yang membuat orang sadar untuk 

memerangi egonya. Tanpa logika, etika hanya menjadi slogan 

kosong tanpa makna, tidak dapat mengisi kekosongan hati 

tidak pula menjawab pertanyaan akal. Al-athifiyah (emosi) 

merupakan teori paling klasik yang menunjuk pada perbuatan 

etika. Ada sebagian kelompok yang  meyakini bahwa kriteria 

moralitas perbuatan adalah perasaan manusia. Untuk itu, 

perbuatan manusia menurut kelompok ini terbagi menjadi 

dua. Pertama, perbuatan alamiah yang  muncul dari ego 

seseorang dan kecenderungan alamiah yang  terdapat dalam  

dirinya tujuannya untuk menggapai keuntungn dan 

kesenangan pribadi. Kedua, perbuatan etika, dasarnya adalah 

emosi yang  tingkatannya lebih tinggi dari kecenderungan 

pribadi. Mereka yang  mempunyai perasaan seperti ini tidak 

hanya menyenangi pribadinya saja, namun di hati mereka 

terpatri kemaslahatan orang lain yang benar-benar 

diperhatikan kehendak dan tujuannya sendiri.
45

 

Yang  kita perhatikan di dunia saat ini, semakin maju 

ilmu dan peradaban semakin manusia tidak beretika dan 

beradab. Sehingga orang tidak peduli pada nilai-nilai etika, 

karena saat dia memikirkan semua konsep etika yang 

disodorkan padanya, ternyata tidak memiliki landasan yang  

kuat untuk melawan logika egoisme yang  menurutnya diatas 

segala-galanya. Ini adalah bahaya besar yang  mengacam 

umat manusia. Karena lawannya di sini adalah ilmu, bukan 
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kebodohan, kesadaran dan bukan pula keluguan. Bahkan 

mereka mereka yang  tidak mengalami kematangan berpikir 

dan menerima begitu saja yang disodorkan pada mereka, 

dengan cepat akan meragukannya hanya dengan sedikit 

selintingan dari orang yang  bermaksud membuatnya ragu. 

Tentara yang  biasa didoktrin dengan slogan semu, cinta 

tanah air terkadang rela mengorbankan dirinya. Akan tetapi 

doktrin semua seperti itu tidaklah kokoh, akan segera ambruk 

walau diterpa semilir angin keraguan. Karena ia adalah 

kesadaran yang  tidak menancap pada bumi realitas. Etika 

seperti itulah yang digembor-gemborkan oleh kaum 

materialisme. Tetapi untunglah tidak laku.
46

 

B. Dasar-Dasar Etika 

Sebelum kita mengetahui dasar dari etika tersebut peneliti 

akan menjelaskan terlebih dahulu penegertian dari etika, moral, 

akhlak dan susila. Sehingga kita dapat mengetahui dasar dari etika 

tersebut. Akhlak, etika, moral, dan susila merupakan konseptual 

yang  memiliki makna berbeda, namun pada arah praktis, memiliki 

prinsip-prinsip yang  sama, yakni sama-sama berkaitan dengan 

nilai perbuatan manusia. Seseorang yang  berperilaku baik 

seringkali kita sebut orang yang  berakhlak, beretika, bermoral, dan 

sekaligus orang yang susila. 

Konotasi baik dan buruk dalam  hal ini sangat bergantung 

pada sifat positif atau negatif dari suatu perbuatan manusia sebagai 

makhluk individu dalam  komunitas sosialnya. Dalam  perspektif 

agama, perbuatan manusia di dunia ini hanya ada dua pilihan baik 

dan benar. Jalan yang  ditempuh manusia adalah jalur lurus yang  

sesuai dengan petunjuk agama dan keyakinannya, atau sebaliknya 

yakni jalan menyimpang atau jalan setan.    

Kata Moral berasal dari kata mos (mores) yang  sinonim 

dengan kesusilaan, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang 

baik dan buruk, yang  menyangkut tingkah laku dan perbuatan 
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manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-

kaidah dan norma-norma yang  berlaku dalam  masyarakatnya, 

dianggap sesuai dan bertindak secara moral. Jika sebaliknya yang  

terjadi maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam  

perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip 

yang  benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, 

kepatuhan terhadap nilai dan norma yang  mengikat kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Moral dapat berupa 

kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma, moral pun dapat 

dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, filsafat moral, 

moral kedokteran, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya.
47

 

Pengertian moral secara umum adalah suatu keyakinan 

tentang benar salah, baik dan buruk, yang  sesuai dengan 

kesepakatan sosial, yang  mendasari tindakan atau pemikiran. Jadi, 

moral sangat berhubungan dengan benar-salah, baik-buruk, 

keyakinan, diri sendiri, dan lingkungan sosial. Moral juga dapat 

diartikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menilai benar 

dalam cara hidup seseorang mengenai apa yang  baik dan apa yang  

buruk, yaitu pengetahuan dan wawasan yang  menyangkut budi 

pekerti manusia yang  beradab. 

Moral menurut istilah manusia menyebut ke manusia atau 

orang lain dalam  tindakan yang  memiliki nilai positif. Manusia 

yang  tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak 

bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. 

Sehingga moral adalah hal mutlak yang  harus dimiliki oleh 

manusia.
48

 

Kata ―akhlak‖ berasal dari bahasa arab yaitu ‖ Al-Khulk ‖ 

yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. 

Menurut istilahnya, akhlaki sifat yang  tertanam di dalam diri 

seseorang manusia yang  bisa mengeluarkan sesuatu dengan 
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senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. 

Dalam  KBBI akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan.
49

 

Akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi pekerti 

atau perangai seseorang yang  melekat pada diri seseorang ini. 

Sedangkan secara istilah akhlak artinya adalah sifat seseorang yang  

melekat dalam dirinya yang  kemudian dapat terlihat dari perilaku 

orang tersebut. Akhlak memiliki dasar yaitu Al-Qura‘an dan hadis, 

maka bila akhlaknya baik perilakunya akan baik, dan bila 

akhlaknya buruk maka perliakunya akan buruk. Dalam  Islam 

akhlak merupakan buah dari sebuah keimanan, yang  mana dalam 

Islam ini akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan 

akhlak mazmumah
50

 

Secara bahasa kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos 

yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam  hal ini yang  

menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan 

manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap 

dan kesusilaan suatu individu dalam  lingkungan pergaulannya 

yang  kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang  

dianggap benar. 

Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, 

norma, kaidah, ataupun tata cara yang  biasa digunakan sebagai 

pedoman atau asas suatu individu dalam  melakukan perbuatan dan 

tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan 

sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. 

Dengan begitu, etika adalah ilmu yang  mempelajari baik 

dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu 

secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam 

kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa 
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etika mencakup nilai yang  berhubungan dengan akhlak individu 

terkait benar dan salahnya.
51

 

Secara etimologi kata susila berasal dari bahasa sansakerta 

yaitu ―su dan sila‖, su artinya baik, dan sila berarti dasar, prinsip, 

peraturan hidup atau norma. Secara terminologis susila adalah: 

aturan-aturan hidup yang baik. Orang yang susila adalah orang 

yang berkelakuan baik, sedangkan orang yang asusila adalah orang 

yang berkelakuan tidak baik atau buruk. Susila biasanya bersumber 

pada adat yang berkembang dimasyarakat setempat tentang sesuatu 

perbuatan itu tabu atau tidak tabu, layak atau tidak layak. Dengan 

begitu susila merujuk pada arti perilaku baik yang dilakukan 

seseorang.
52

 

Dari penjelasan di atas mengenai etika, moral, akhlak dan 

susila bisa kita simpulkan bahwa. Pertama, etika bertolok ukur 

pada akal pikiran atau rasio.  Kedua, moral tolak ukurnya 

merupakan norma-norma yang  berlaku pada masyarakat. Ketiga, 

akhlak tolak ukurnya Al-Qur‘an dan hadis. Keempat, susila aturan-

aturan yang baik yang bersumber dari adat yang berkembang di 

masyarakat. Kelima, etika dalam sifat pemikiran filosofis yang  

berada pada tataran konsep atau teoritis. Pada arah aplikatif, etika 

bersifat lokalitas dan temporer sesuai konsensus, dengan demikian 

ia disebut etiket (etiqqueta), etika praksis, atau dikenal juga dengan 

adab/tatakrama/tatasusila. Keenam, moral berada pada dataran 

realitas praktis dan muncul dalam  tingkah laku yang  berkembang 

dalam masyarakat. Keketujuh, akhlak berada pada tataran aplikatif 

dari suatu tindakan manusia yang  bersifat umum, namun lebih 

mengacu pada parameter ajaran agama. Jadi, etika Islam (termasuk 

salah satu dari berbagai etika religius yang ada) itu tidak lain 

merupakan akhlak itu sendiri. Kedelapan, susila merupakan 

prinsip-prinsip yang  menjadi landasan berpijak masyarakat, baik 
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dalam tindakan atau pun tata cara berpikir, berdasarkan kearifan-

kearifan lokal. Kesembilan, etika dipakai untuk pengajian sistem 

nilai yang ada. Kesepuluh, moral yang  diungkapkan dengan istilah 

moralitas dipakai untuk menilai suatuperbuatan. Kesebelas, akhlak 

juga berada pada level spontanitas-spesifik, sebab kebiasaan 

individual/komunitas yang  dapat disebut dengan ―adab‖, seperti 

adab mencari ilmu, adab pergaulan keluarga dan lain-lain. 

Secara substansial, istilah etika, moral, susila, dan akhlak 

merupakan identik, sebab sama-sama mengacu kepada manusia, 

baik dari aspek perilaku atau pun pemikiran. Bagi manusia, 

perilaku yang dimaksud tentu berada pada tataran ideal. Tanpa 

mempedulikan perbedaan etnis, agama, geografis, bahasa, dan lain 

sebagainya. Secara fungsional, peranan etika, moral, susila dan 

akhlak sangat urgen bagi pembentukan karakter individu dan 

masyarakat dalam membangun kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Keempat istilah tersebut saling terkait antara satu 

dengan yang  lainnya. Keterkaitan tersebut ke dalam  aspek-aspek 

perilaku manusia di tengah-tengah kehidupan yang  dibangun, 

sesuai dengan setting sosial yang  mengitarinya. Perilaku manusia 

memang setingkat dengan dimensi-dimensi sosial, politik, 

ekonomi, geografi, kultur, dan lain sebagainya. 

Sebaliknya, akhlak secara prinsip, dijadikan sebagai 

landasan utama dalam  memberikan batasan-batasan umum dan 

universal dalam  menjabarkan nilai-nilai etis, moral, dan susila, 

sehingga ia dapat tetap bersifat humanis. Inilah esensi akhlak yang  

bersandikan nilai-nilai mulia sesuai bimbingan ajaran agama yang  

kemudian di-breakdown padaa level moral dan tatasusila yang  

akan mampu memberikan warna dan inspirasi bagi kehidupan 

sosial masyarakat. Dalam  konteks ini, filosofi garam menemui 

bentuknya, di mana, ibarat menu makanan, garam tersebut 

berfungsi sebagai penyedap setiap hidangan yang  disajikan. 

Meskipun secara material, garam itu tidak tampak, namun dari 

sudut pandang esensi, ia sangat bernilai guna, sehingga tanpa 

garam, masakan semahal apa pun akan hambar rasanya. Demikian 

pula dengan akhlak yang  sangat bernuansa Islami, ketika 
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diterjemahkan ke dalam  tataran nilai-nilai moralitas atau 

tatasusila/tatakrama akan dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
53

 

Sebagaimana dipaparkan di atas dari aspek sumber, bahwa 

kalau etika berdasarkan pendapat akal pikiran/rasio, moral dan 

susila berdasarkan pada kebiasaan yang  berlaku, maka akhlak 

berdasarkan pada nilai-nilai agama (al-Quran dan hadits). Dengan 

demikian, makna etika, moral dan tata susila sangat dibutuhkan 

sebagai aras implementasi dalam rangka menjabarkan dan 

mengoperasikan ketentuan-ketentuan akhlak yang  tercantum di 

dalam al-Quran dan hadits. 

C.  Corak Etika Menurut Para Tokoh  

Etika pada umunya, diidentikan dengan moral atau 

moralitas. Namun, sama keterkaitannya dengan baik-buruk 

tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan 

pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong kepada 

pengertian ―nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan 

manusia itu sendiri‖, maka etika berarti ―ilmu yang 

mempelajari tentang baik dan buruk‖. Jadi bisa dikatakan, 

etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk 

(ethic atau „ilm al-akhlaq) atau moral (akhlaq).
54

 

1. Etika Bersifat mutlak atau absolut 

Absolut artinya mutlak, merupakan paham yang 

percaya bahwa sesuatu yang ada itu bersifat mutlak dan 

universal. Etika absolut dapat didefinisikan sebagai 

paham etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu 

universal, berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, 

tidak ada tawar menawar dalam prinsip ini dan juga tidak 
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tergantung pada kondisi yang membuat prinsip moral 

dapat berubah sewaktu-waktu.
55

 

Contohnya: membunuh dan merampas hak atau milik 

orang lain merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak 

beretika  apapun itu alasannya. 

2. Etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang 

lain 

Etika pada umunya tetap berlaku meskipun tidak 

disaksikan oleh siapapun. Karena etika berkaitan dengan 

hati nurani 
56

 dan prinsip hidup yang baik.
57

 

Contohnya : apabila ada individu yang mencuri meskipun 

tak diketahui oleh orang lain, tetap saja suatu tindakan 

yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku. 

Sehingga bagaimanapun moral dari individu tersebut 

akan buruk, meski tidak dijerat oleh aparat penegak 

hukum sekalipun.  

3. Etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia 

Di antara keistimewaan manusia adalah adanya 

perang antara dua diri. Ibarat perang antara akal dengan 

nafsunya atau antara kehendak akhlaki dengan kehendak 

birahi. Peristiwa seperti ini sering kali terjadi dalam diri 

manusia. Adakalanya manusia berhasrat mengerjakan 
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sesuatu yang bertentangan dengan kecenderungan 

alaminya.
58

  

4. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan 

tingkah laku manusia  

Etika sangatlah erat kaitannya dengan perilaku, 

perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Perbuatan 

atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya 

atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak 

atau budi-pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah 

dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. 

Intinya bagiamanapun juga etika sangat berkaitan dengan 

perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh individu.
59

 

Islam dalam konteks etika berpihak pada teori 

tentang etika yang bersifat fitri. Artinya semua manusia pada 

hakikatnya baik, muslim ataupun bukan. Memiliki 

pengetahuan fitri tentang baik dan buruk. Di sini lah letak 

bertemunya filsafat Islam dengan pandangan filsafat Yunani 

era Socrates dan Plato, serta Kant dari masa modern. 

Tanpaknya, para pemikir Islam dari berbagai pendekatan 

sama sepakat dengan hal ini. Namun menurut kaum 

Mu‘takzilah (kaum teolog rasional) dan para filsuf pada 

umumnya percaya bahwa manusia-manusia yang qualified, 

sehingga mampu memperoleh pengetahuan tentang etika yang 

benar dari memikiran rasional mereka. Sementara kaum 

Asy‘ariah (teolog tradisional), para ulama hukumnya dan 

kaum mistikus (ortodoks) lebih menekankan pada peran 

wahyu sebagai sarana untuk mencapai penegtahuan etik 

manusia, meskipun sebagai sarana bawaan dalam diri 

manusia itu.
60

 

etika mulai dengan Sokrates (abad IV SM) sebagai 

etika yang bukan sekadar pengajuan proposisi moral, tetapi 

pengujian rasional atas apa yang terbaik untuk membuat 
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manusia memiliki keunggulan, termasuk dalam hidup, dalam 

masyarakat yunani kuno yang mengidealkan hidup 

berkeutamaan. Etika menurut Sokrates adalah pengetahuan 

atau keahlian untuk dipraktikkan dan dipelajari sebagaimana 

pengetahuan atau keahlian lainnya, namun yang 

membedakannya dari pengetahun dan keahlian lainnya adalah 

objeknya, yaitu kebaikan.  

Bagi Plato ada empat yang merupakan keutamaan 

pokok kebahagiaan: kebijaksanaan, keberanian, sikap tahu 

diri, dan keadilan. Memiliki keempat keutamaan itu membuat 

seseorang lebih bahagia karena keempatnya menjadi syarat 

untuk naik ke tataran yang rohani. Etika adalah urusan 

menentukan ideal-ideal dalam hubungan dengan suatu konsep 

etis. Plato membuat model-model tingkatan-tingkatan suatu 

keutamaan.
61

 

Teori etika empirik klasik, lebih dari itu Aristoteles dikenal 

dengan teorinya tentang moderasi (had al-wasath). Ia mengatakan 

bahwa moral yang  baik sesungguhnya identik dengan memilih 

segala sesuatu yang  bersifat tengah-tengah. Artinya pada dasarnya 

setiap perbuatan bersifat netral. Bagi Aristoteles, pada puncaknya 

tujuan dari tindakan-tindakan etis adalah kebahagiaan yang  bersifat 

intelektual (eudemonia). Seberjalannya waktu etika berkembang 

sangat pesat dan menimbulkan perdebatan yang di mana etika 

modernisme sangatlah berbeda.  

Apakah etika Epikuros juga merupakan etika kebahagiaan? 

Ya, menurut Epikuros semua tindakan kita membawa pada suatu 

tujuan terakhir yang disebut olehnya sebagai kebahagiaan 

(eudaimonia). Karena itu, etika Epikuros merupakan eudaimonisme. 

Dalam hal apa terletak kebahagiaan menurut Epikuros? Kebahagiaan 

sebagai tujuan tertinggi terletak dalam mengetahui kesenangan. 

Kesenangan merupakan tujuan dari semua tindakan kita. Yang 

bahagia adalah orang yang berhasil, yaitu dia yang mempunyai 

perasaan nikmat dan tenang dalam ketenangan (autarkia). 

                                                             
61 Chandra, ―Bahan Ajar Sejarah Etika.‖ 6 



34 
 

 
 

Teori etika modernisme adalah awal pemikiran 

filsafat modernisme ditandai dengan pemikiran Descartes 

pada pertengahan abad ke-15. Dalam permasalahan etika, 

corak pemikiran modernisme berbeda teori diatas, akan tetapi 

pada saat yang sama, mereka justru mempercayai adanya 

suatu etika yang  besifat rasional, absolut, dan universal 

sehingga dapat disepakati oleh semua manusia. Sehingga  

dalam etika modernisme ini muncul beberapa tokoh seperti 

Immanuel Kant dan Bertrand Russel. 

Teori etika Immanuel kant, menurutnya etika bersifat fitri. 

Meskipun demikian, sumbernya tidak bersifat rasional ataupun 

teoritis. Bahkan, menurut Kant, ia bukanlah urusan ―nalar murni‖. 

Justru apabila manusia mengunakan nalarnya dalam  berusaha 

merumuskan etika, ia dengan sendirinya tidak akan sampai pada 

etika sesungguhnya. Di samping  perselisih satu sama lain mengenai 

mana yang  baik dan buruk, etika yang bersifat rasional sudah bukan 

lagi etika, melainkan bisa terjebak kedalam perhitungan untung-rugi. 

Dengan kata lain, perbuatan etis dapat menghasilkan keuntungan 

bagi pelakunya, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian. Kant 

mengatakan bahwa etika adalah urusan ―nalar praktis‖, artinya pada 

dasarnya nilai-nilai moral itu telah tertanam pada diri manusia 

sebagai sebuah kewajiban (imperatif kategori). 

 Bertrand Russel berbeda dengan Kant, Russel berpendapat 

bahwa perbuatan etis bersifat rasional. Artinya justru karena manusia 

rasional, dia melihat perlunya bertindak secara etis. Mengapa? 

Bertindak secara etis pada hakikatnya pasti akan mendukung 

pencapaian interest (kepentingan) sang pelaku, naik interest material 

maupun nonmaterial. Dengan istilah lain, nilai-nilai etis sekaligus 

bersifat pragmatis atau utiliristik.  

Bertrand Russel dan Immanuel kant,  pendapat mereka 

berdua sangat berbeda. Kant, mengatakan etika bersifat fitri dan 

Russel, mengartikan etika suatu perbuatan yang bersifat rasional. 

Sehingga perdebatan – perdebatan ini akan muncul pada masa 

posmodern.  
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Teori etika posmodernisme, secara umum dapat dicirikan 

dengan hilangnya kepercayaan terhadap ―narasi-narasi besar‖ (teori-

teori yang  diandaikan berlaku secara diskriminatif dan absolut) yang  

mencirikan modernisme. Para tokoh posmodernis memandang 

bahwa kebenaran bersifat relatis, terhadap waktu, tempat, budaya, 

dan lainnya.
62

 

Teori etika dari zaman empirik klasik sampai 

posmodernisme, bahkan dari zaman Yunani pemikiran etika 

berbeda-beda. Pada dasarnya etika adalah ilmu yang mempelajari 

baik buruk suatu tindakan atau perbuatan manusia. jika dari Barat 

filsuf mengatakan etikanya berlandaskan rasional atau akal, maka  

kita ingin melihat dari segi pemikiran filsuf Islam ataupun nonIslam  

Pembahasan etika menurut Al-Farabi yang dijelaskan, 

menghubungkan antara jiwa dengan perbuatan manusia. Al-

Farabi mendefinisikan etika sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang kondisi jiwa. Dalam salah satu kitabnya beliau 

menyebutkan bahwa jiwa seseorang yang  melakukan 

perbuatan baik adalah baik dan yang melakukan perbuatan 

buruk adalah jahat.  Filsafat Islam dalam  membahas etika 

memilih sumber tersendiri dari ajaran Islam, yaitu etika 

Yunani. Dalam pembahasan etika, para filusuf muslim, 

seperti al-Farabi dan Nashir al-Din al-Thusi menampilkan 

permasalahan mengenai kebaikan. Seperti etika Yunani, 

kebaikan yang tertinggi atau kebaikan itu sendiri adalah 

kebahagiaan (saadah). Pada pembagian jiwa manusia, filosof 

muslim juga sama seperti Yunani yang membaginya dalam 

tiga bagian yaitu, rasional, keberanian, dan keinginan. 

Masing-masing bagian ini memiliki kebaikan seperti, rasional 

dengan kebijaksanaan (phronesis atau sophia), keberanian 

dengan kegagalan (ndreia), dan keinginan dengan 
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pengendalian diri (sophrosyne). Sedangkan kebaikan dari 

seluruh bagian tersebut adalah keadilan. 
63

 

Menurut Kattsoff, etika sebenarnya lebih banyak 

bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam  

hubungan tingkah laku manusia.
64

  

Ilmu yang  mempelajari segala persoalan kebaikan 

dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, 

teristimewa yang mengenai gerak-gerik fikiran dan rasa yang 

merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai 

tujuannya yang  dapat merupakan perbuatan, menurut Ki 

Hajar Dewantara, didalam bukunya Achmad C. Zubair.
65

 

Muhammad Alfan, mengatakan bahwa etika 

diidentikkan dengan moralitas yang  terkait terhadap baik 

buruknya tindakan manusia sehingga etika dan moral 

memiliki perbedaan pengertian. Moral lebih cenderung pada 

nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, dan etika 

mempelajari mengenai baik dan buruk sehingga dikatakan 

berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk dan 

moral sebagai akhlaq (praktik). Agar tidak membawa 

ketimpangan terhadap arti di dalam soal etika, perlu 

dimengerti bahwa yang dimaksud dengan baik buruk di sini 

ialah kebajikan atau sebaliknya terdapat suatu implikasi 

bahwa ada hubungan antara nilai ―kebajikan‖ pada berbuatan 

itu dan ―apa‖ menjadi dasarnya. Diputuskannya suatu 

perbuatan sebagai salah satu kebajikan adalah karena ia 

terikat oleh sesuatu penilaian yang berdasar. Sesuatu yang 

dihubungkan dengan tindakan itu menyebabkan terwujudnya 

corak pada perbuatan itu. Penyebab ini berupa sesuatu yang 

berlaku sebagai aturan, yaitu sebagai norma. Norma lalu 
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menjelma dalam  bentuk undang-undang, adat, agama, dan 

sebagainya. Sehingga perbuatan seseorang dikatakan baik 

karena ada hubungan persamaan antara perbuatannya dengan 

norma etika yang  berlaku.
66

 

Menurut James J. Spillane, Etika merupakan hal 

mempertimbangkan dan memperhatikan perilaku manusia dalam  

mengambil keputusan yang  di mana hal tersebut berkaitan dengan 

moral. Etika lebih tertuju pada penggunaan akal budi manusia 

dengan objektivitas dalam  menentukan benar, salah, baik dan 

buruknya serta tingkah laku seseorang terhadap orang lain.  

Pendapat H. A. Mustafa menjelaskan bahwa etika ialah 

sebagai ilmu yang  menyelidiki terhadap perilaku yang  baik dan 

yang  buruk dan juga memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa 

yang  telah diketahui oleh akal pikiran manusia tersebut.
67

  

Menurut Franz Magnis Suseno, bahwa etika adalah sebuah 

ilmu dan bukan ajaran sehinga secara tidak langsung memberi 

perintah konkret sebagai pegangan siap pakai atau bisa dirumuskan 

sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai : 

1. nilai dan norma yang  menyangkut bagaimana 

manusia harus hidup baik sebagai manusia; 

2. masalah-masalah kehidupan manusia dengan 

mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral 

yang  umum diterima. 

3. etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral 

yang  dalam  hal ini biasa disebut dengan kode etik. 

misalnya : kode etik guru, kode etik wartawan, kode 

etik dokter, kode etik rumah sakit.
68

 

Paul Edwards mengatakan, ―The term ―ethics‖ is used 

in three different but related ways, signifying 1) a general 
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pattern orway of life, 2) a set of rules of conduct or moral 

code, 3) inguiry about ways of life and rule of conduct.‖ Yang 

artinya, ―istilah "etika" digunakan dalam  tiga cara yang  

berbeda tetapi terkait, menandakan 1) pola umum atau 'cara 

hidup, 2) seperangkat aturan perilaku atau 'kode moral, 3) 

sesat tentang cara hidup dan aturan perilaku‖.   

Etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan 

tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi, 

psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik dan ilmu hukum. 

Perbedaannya terletak pada aspek keharusannya (ought). 

Perbedaan dengan teologi moral, karena tidak bersandarkan 

pada kaidah-kaidah keagamaan. Tetapi terbatas pada 

pengetahuan yang  dilahirkan tenaga manusia sendiri, 

argumen menurut Austin Fogothey  

Sedangkan menurut Henry Hazitt ―A system of 

ethics, therefore, would mean a code, or a set of principles, 

that formed aconsistent, coherent, and integrated whole. But 

in order to arrive at this coherence, we must seek the ultimate 

criterion by which acts or rules of action have been or should 

be tested.‖ Yang artinya sebuah sistem etika, oleh karena itu, 

akan berarti kode, atau seperangkat prinsip, yang  membentuk 

akonsistensi, koheren, dan terintegrasi utuh. Tetapi untuk 

sampai pada koherensi ini, kita harus mencari kriteria utama 

di mana tindakan atau aturan tindakan telah atau harus diuji.  

Ahmad Amin berpendapat, bahwa Etika merupakan 

ilmu yang  menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa 

yang  seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan 

yang  harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka 

dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang  harus 

diperbuat.
69

  

Musa Asyarie di dalam bukunya yang  berjudul 

Filsafat Islam mengatakan etika adalah cabang filsafat yang  
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mencari hakikat nilai-nilai baik dan jahat yang  berkaitan 

dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang  dilakukan 

dengan penuh kesadaran dan berdasarkan pertimbangan 

pemikirannya. Persoalan etika sebenarnya adalah persoalan 

yang berhubungan dengan eksistensi manusia dibidang sosial, 

ekonomi, politik, budaya, maupun agama. Dalam  kehidupan 

masyarakat, selalu terjadi konflik dalam aspek kehidupan, 

baik konflik individu dengan individu atau individu dengan 

kelompok. Konflik itu datang karena bersumber dari 

perbedaan kepentingan dan pandangan ideologi dan terdapat 

pandangan mengenai nilai-nilai etika, baik etika dalam arti 

kelembagaan, seperti adat istiadat, kode etik profesi, maupun 

nilai-nilai etika yang fundamental dan universal, seperti hak 

asasi manusia dan perikemanusiaan yang  beradab.
70

 

Raja Oloan mengungkapkan bahwa makna etika 

dipakai dalam dua bentuk. Pertama, etika suatu kumpulan 

pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. 

Kedua, merupakan suatu predikat yang dipakai untuk 

membedakan hal-hal kesusilaan manusia dan mempelajari 

tingkah laku manusia baik buruknya.
71

 Dalam literatur 

filsafat, etika didefinisikan sebagai ilmu yang membahas asas 

dan nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk yang diterima 

dalam suatu kelompok masyarakat tertentu sebagai hasil suatu 

penelitian sistimatis dan metodis.
72

 

Di dalam  agama Islam semua konsep seperti 

keadilan, kebenaran, kesucian takwa, kejujuran atau 

kebersamaan adalah konsep yang bermakna. Iman 

sebagaimana dalam  pandangan teologi rasional mempunyai 

tiga unsur, iman kepada Tuhan, iman kepada alam gaib dan 

melakukan amal yang  membawa kebaikan baik bagi diri 
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pelakunya maupun bagi diri sesama manusia. Menurut 

Muthahari, landasan dan fondasi bagi dasar etika adalah 

tauhid yaitu pengenalan Tuhan itu sendiri. Seandainya etika 

tidak dilandasi oleh iman, maka etika demikian itu mirip 

dengan tengkorak tanpa daging.
73

 

Dari berbagai definisi tentang etika dapat 

diklasifikasikan 3 jenis: 

a. Yang  menekankan pada aspek historis. 

b. Yang  menekankan secara deskriptif 

c. Yang  menekankan pada sifat pada dasar etika 

sebagai ilmu yang  normatif dan bercorak 

kefilsafatan.  

Jenis yang  pertama, etika dipandang sebagai cabang 

filsafat yang  khusus membicarakan tentang nilai baik dan 

buruk dari perilaku manusia. Jenis yang  kedua, etika 

dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang  membicarakan 

masalah baik buruknya perilaku manusia dalam  kehidupan 

bersama. Definisi demikian tidak melihat kenyataan bahwa 

ada keragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu 

dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang  deskriptif dan 

lebih bersifat sosiologi. Jenis yang  ketiga, etika dipandang 

sebagai ilmu pengetahuan yang  bersifat normatif, evaluatif, 

yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku 

manusia. Dalam  hal ini tidak perlu menunjukan adanya fakta, 

cukup memeberika informasi, menganjurkan dan 

merefleksikan. Sehingga etika digolongkan sebagai 

pembicaraan yang  bersifat informatif, direktif, dan reflektif.
74

 

Ismail Raji al-Faruqi dalam bukunya Tauhid yang 

diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, mengatakan etika tak 

dapat dipisahkan dari agama dan dibangun sepenuhnya di 
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atasnya. Kepatuhan kepada Tuhan dan ketaatan pada 

perintah-Nya karenanya adalah raison d‟etre manusia. Tauhid 

menempatkan manusia pada suatu etika berbuat atau 

bertindak, yaitu etika yang menghargai manusia sebagai 

pelaku moral diukur dengan tingkat keberhasilan yang dicapai 

dalam mengisi ruang dan waktu, dalam dirinya dan 

lingkungannya. Tauhid juga menegaskan bahwa tujuan ini 

mencakup tugas manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. 

Karena menurut al-Quran, Tuhan telah memberikan amanat-

Nya kepada manusia suatu amanat yang tidak mampu dipukul 

oleh langit dan bumi. amanat atau kepercayaan Ilahi tersebut 

berupa pemenuhan unsur etika dari kehendak Ilahi, yang 

sifatnya mensyaratkan bahwa ia harus direalisasikan dengan 

kemerdekaan dan manusia lah yang mampu 

melaksanakannya.
75

  

D.  Problem Etika di Indonesia  

Realitas etika dalam konteks hubungan beragama di atas 

memang terjadi karena banyak faktor. Di antaranya adalah faktor 

kebijakan pemerintah orde baru yang menjadikan stabilitas 

nasional sebagai panglima yang ditegakkan secara represif. 

Pergeseran tersebut sebenarnya tidak bisa disimpulkan sebagai 

penurunan kualitas etika. Di Indonesia sendiri etika bermasyarakat 

merupakan aturan tidak tertulis yang terdapat atau pada ajaran 

agama, adat istiadat, budaya daerah yang sangat beragam. Di 

jenjang pendidikan sekolahpun, etika tidak diajarkan secara 

khusus, tapi melekat pada beberapa mata pelajaran. Seharusnya 

tanpa perlu diajarkan, etika sudah menjadi jati diri pada pribadi 

manusia yang beragama yang hidup di tengah keluarga dan di 

tengah masyarakat, tanpa harus mempelajari norma-norma apa saja 

yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 

Umat Islam yang mayoritas dan juga para penganut agama 

lain pada masa itu takut dituduh ekstrem dan menentang rencana 

pembangunan pemerintahan orde baru. Fenomena lain yang 
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menunjukan tidak atau belum terrealisasikan sepenuhnya etika 

ma‟rifatullah di negara kita bisa dilihat dari tidak atau belum 

terrealisasikannya keadilan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. 

Islam jika dilihat dari segi ini, secara sosial (kemusliman) dan 

kenegaraan belum menjadi rahmat bagi kalangan yang tidak 

beruntung.  

Fenomena lain yang belom terrealisasikannya etika 

ma‟rifatullah dalam praktik sosial dan kenegaraan di Indonesia 

adalah belum ditegakkannya rule of law dengan baik. 

Kelembagaan hukum di Indonesia masih belom merealisir keadilan 

hukum atau belum memberi rahmat hukum bagi semua. Lembaga 

hukum di negara ini tidak mampu berbuat banyak dengan mereka 

yang memiliki kuasa tinggi dan uang banyak. Sebaliknya kasuh-

kasuh sesungguhnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.  

Harus diakui, penegakkan hukum untuk kasus karupsi di 

Indonesia pada masa reformasi, terutama dibawah pemerintahan 

Yudoyono dan juga dalam batas-batas tertentu Jokowi, mengalami 

peningkatan ketimbangan. Pada masa ini juga masih banyak 

pejabat tinggi nasional dan lokal yang dijebloskan kepenjara 

karena korupsi.
76

 

Kaum sosiolog maupun pengamat memahami betul bahwa 

tantangan terbesar yang dihadapi manusia khususnya masyarakat 

dari negara maju dan industri adalah krisis spiritual dan hilangnya 

etika dari kehidupan mereka. Selain persoalan etika, dunia juga 

dimeriahkan oleh beragam krisis kehidupan modern lainnya. Baik 

krisis politik maupun ekonomi. Satu-satunya krisis yang masih 

melanda dunia kita saat ini adalah krisis spiritual yang 

menggerogoti hati manusia.
77

 

Karena itu ada beberapa manfaat etika yang perlu 

diperhatikan dalam kaitannya dengan kehidupan konkret etika 

tidak hanya berkutat pada hal-hal teoritis, namun juga terkait erat 

dengan kehidupan konkret, yaitu: 1. Perkembangan hidup 

masyarakat yang semakin pluralistik menghadapkan manusia pada 
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sekian banyak pandangan etika yang bermacam-macam, sehingga 

diperlukan refleksi kritis dari bidang etika. Contoh: etika medis 

tentang masalah aborsi, bayi tabung, kloning, dan lain-lain. 2. 

Gelombang modernisasi yang melanda di segala bidang kehidupan 

masyarakat, sehingga cara berpikir masyarakat pun ikut berubah. 

Misalnya: cara berpakaian, kebutuhan fasilitas hidup modern, dan 

lain-lain. 3. Etika juga menjadikan kita sanggup menghadapi 

ideologi-ideologi asing yang berebutan mempengaruhi kehidupan 

kita, agar tidak mudah terpancing. Artinya kita tidak boleh tergesa-

gesa memeluk pandangan baru yang belum jelas, namun tidak pula 

tergesa-gesa menolak pandangan baru lantaran belum terbiasa. 4. 

Etika diperlukan oleh penganut agama manapun untuk menemukan 

dasar kemantapan dalam iman dan kepercayaan sekaligus 

memperluas wawasan terhadap semua dimensi kehidupan 

masyarakat yang selalu berubah.
78

 

Terdapat nilai teoritis dan nilai praktis yang di mana sangat 

berpengaruh pada masyarakat, nilai teoritis adalah kesesuaian 

akidah tersebut dengan fakta kehidupan, karena keabsahannya 

bergantung pada kesesuainya dengan fakta. Untuk mengetahuinya 

bisa dengan percobaan dan pengujian, bisa juga dengan penalaran 

rasional. Adapun nilai praktis adalah dengan memperhatikan 

kegunaan dan manfaat teori tersebut bagi umat manusia, tanpa 

melihat kesesuaiannya dengan fakta atau tidak semakin besar 

manfaatnya, semakin besar pula nilai teori tersebut. Ungkapan 

seperti ini berlaku untuk semua akidah yang menjadi konsumsi 

manusia, termasuk keyakinan agama beserta tafsirannya tentang 

Tuhan, manusia dan kehidupan. Kedua nilai tersebut harus selalu 

ada dalam suatu keyakinan untuk menjamin kelanggengan dan 

keabadiaannya. Tidak cukup hanya dengan satu macam nilai saja, 

akan hilang bobot dan nilainya.
79

 

Mungkin disadari bahwa solusi bagi krisis multidimensi 

yang melanda negara kita saat ini tidak bisa hanya dengan 

reformasi struktural dan ekonomi saja. Akan tetapi, ia menuntut 
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sebuah solusi yang bersifat lebih substansial berupa revolusi 

menyeluruh komponen bangsa. Karena seluruh perangkat 

struktural, kultural, dan ekonomi serta agama dan sebagianya akan 

sia-sia bila tidak dibarengi dengan komitmen yang kokoh.  

Etika yang kokoh meniscayakan adanya paradigma etika 

yang kokoh pula. Tapi dalam penelitian ini Murtadha Muthahari 

mempertanyakan kembali apa perbuatan etika manusia yang 

dianggap sudah tinggal pakai. Sembari mengkritisi dan 

mendekonstruksi berbagai pandangan baik dalam tradisi Barat 

maupun Timur. Kemudian merekonstruksi sebuah paradigma etika 

Islam yang bersumber dari spiritual.  

Seperti contoh kasus baru baru ini ―Guru pesantren  hamili 

11 santri 8 santri melahirkan informasi 11 santri asal garut yang 

menjadi korban guru pesantren ini diperoleh dari Ketua Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Garut. Dikutip dari Pikiran Rakyat.com, ketua P2TP2A 

mengatakan, ―sejak awal berita kasus pencabulan yang menimpa 

11 santri wanita oleh seorang oknum guru di salah satu pesantren 

di wilayah Bandung itu telah membuat kami kaget sekaligus 

prihatin. Terlebih lagi, setelah kami membuat informasi jika 11 di 

antara santri perempuan yang menjadi korban itu ternyata warga 

Garut‖, ujar Diah, kamis, 9 Desember 2021.  

Menurut keterangan Diah juga, dari 11 korban tersebut ada 

8 korban yang hamil dan kini telah melahirkan anak dari oknum 

guru tersebut. Menurut keterangan ketua P2TP2A Diah Kurniasari, 

pelaporan kasus ini sudah ada sejak Juni 2021. Dan diketahui 

bahwa oknum guru yang perkosa belasan santriwati di Bandung 

tersebut telah melakukan perbuatan kejinya tersebut sejak 

tahun2013.
80

 

Setelah dipaparkan kasus yang ada di Indonesia seperti 

diatas, peneliti akan mengaitkan teori etika Murtadha dengan 

                                                             
80 Wulan Juliyani Mulyana, ―GURU PESANTREN HAMILI SANTRI, 

Ternyata 11 Santriwati Korban Ustad Bejat Di Bandung Berasal Dari Garut - 

DeskJabar,‖ 2021, https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-
1133198249/guru-pesantren-hamili-santri-ternyata-11-santriwati-korban-ustad-
bejat-di-bandung-berasal-dari-garut. 
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permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti. Apakah relevan 

etikanya Murtadha Muthahari  di Indonesia. Dengan permasalahan 

yang ada. 
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