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ABSTRAK 

 

Oleh 

 

Joni Iskandar 

  

Peserta didik dimasa sekarang ini banyak mengalami 

dekandensi moral serta hilangnya nilai-nilai sosial yang banyak 

ditandai dengan adanya pergaulan bebas, minuman keras, tawuran, 

narkoba, dan masih banyak lagi hal-hal yang keluar dari akhlaq tercela 

yang dikakukan oleh kalangan pelajar. Banyak tokoh Nasional 

maupun Internasional yang menjelaskan di dalam karya-karya tentang 

pendidikan akhlak yang seharusnya perlu dijadikan sumber 

pembelajaran bagi masyarakat, khususnya bagi para pelajar dan 

mahasiswa Tetapi penulis tertarik dengan pemikiran tokoh yang 

banyak menjelaskan tentang pendidikan akhlak yaitu  Hamka. Hamka 

adalah tokoh pendidikan Islam Indonesia. yang pemikirannya masih 

relevan dan baik untuk diberlakukan dengan zaman sekarang, 

Khususnya terkait tentang Tujuan pendidikan akhlak untuk 

menjadikan peserta didik menjadi manusia yang taat kepada Allah 

SWT dan berakhlak mulia. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik 

untuk mengkaji bagaimana  pendidikan akhlak menurut pemikiran 

Hamka.. Tujuan dari penelitiann ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana  pendidikan akhlak Perspektif dan Relevansinya terhadap 

Pendidikan Islam. Dalam penelitian yaitu berjenis library research 

atau penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data atau karya tulis 

ilmiah yang betujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data 

yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang 

mendadalam. Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder.  Teknik analisis data dalam penelitian ini 

yaaitu menggunakan Content Analysis, analisis naratif dan analisis 

simiotik. Hasil dari penellitian ini menunjukkan bahwa yang harus 

bertanggung jawab dalam pendidikan akhlak menuut Hamka adalah : 

Orang tua, Guru dan Masyarakat.  untuk materi  pendidikan akhlak 

menurut Hamka dikelompokkan menjadi dua yaitu akhlak luar dan 

akhlak dalam. Metode dalam penanaman akhlak menurut Hamka ada 

tiga yaitu,  Al-Hikmah, Al-Mau’izah Hasnah dan Jadiljum billati hiya 

ahsan. Relevansi pemikiran Hamka dengan pendidikan Islam saat ini 

yaitu dalam penanaman akhlak kepada anak. 

Kata Kunci : Pendidikan Akhlak, Hamka 
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ABSTRACT 

 

 

Today's students experience a lot of moral decadence and the loss of 

social values which are marked by promiscuity, liquor, brawls, drugs, 

and many other things that come out of the despicable morals that are 

carried out by students. Many national and international figures 

explain in their works about moral education that should be used as a 

source of learning for the community, especially for students. Hamka 

is an Indonesian Islamic education leader. whose thoughts are still 

relevant and good to apply to today's era, especially regarding the 

purpose of moral education to make students become human beings 

who are obedient to Allah SWT and have noble character. Based on 

the description above, the researcher is interested in studying how 

moral education is according to Hamka's thoughts. The purpose of this 

research is to find out how moral education is from the perspective 

and its relevance to Islamic education. In research, it is a type of 

library research or library research, namely collecting data or 

scientific writings that aim at the object of research or data collection 

that is literature or a study that is carried out to solve a problem which 

is basically focused on a critical and in-depth study of library 

materials. deep. The data sources used are primary data sources and 

secondary data sources. The data analysis technique in this research is 

using Content Analysis, narrative analysis and simiotic analysis. The 

results of this research indicate that those who must be responsible for 

moral education according to Hamka are: Parents, Teachers and 

Society. According to Hamka, moral education material is grouped 

into two, namely external morals and internal morals. There are three 

methods of moral cultivation according to Hamka, namely, Al-

Hikmah, Al-Mau'izah Hasnah and Jadiljum billati hiya ahsan. The 

relevance of Hamka's thinking with current Islamic education is in 

inculcating morals in children. 

Keywords: Moral Education, Hamka 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahan dalam 

menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk 

menjelaskan perkata dari judul skripsi ini, penjelasan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar 

oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani maupun rohani 

anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
1
 

2. Akhlak 

Akhlak adalah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam 

jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan 

tanpa memerlukan pertimbangan pikiran.
2
 

3. Hamka 

Hamka adalah tokoh intelektual muslim Indonesia yang 

lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 (14 

Muharram 1326 H). Nama lengkapnya adalah Haji Abdul 

Malik Karim Amrullah. Hamka adalah sosok ulama aktivis, 

politisi, jurnalis, editor dan sastrawan. Hamka belajar dan 

memperdalam sendiri berbagai ilmu pengetahuan, sastra, 

budaya, filsafat, tasauf, sejarah, sosilog dan politik, baik 

kelimuan Islam maupun barat.
3
 

4. Relevansi 

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai 

arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan. 

                                                           
1
 Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, ( Bandung: Al 

Ma’rif, 2017 ) h.19 
2 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, ( Bandung : Pustaka Setia, 2018 ) h. 14 
3
 Hamka, Tasawuf  Modern, ( Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990 )  h. 15 



 

 

2 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya 

hubungan, kaitan.
4
 

5. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah suatu proses membimbing dan 

memberikan nilai-nilai bedasarkan hukum-hukum Islam untuk 

mengarahkan potensi dan kemampuan dasar sehingga 

terjadilah perubahan di dalam kehidupannya menuju 

terbentuknya kepribadian utama demi kebahagiaan di dunia 

dan akhirat.5 

 

B. Latar Belakang 

Akhlak merupakan perbuatan yang telah melekat dalam diri 

manusia, dengan adanya akhlak manusia dapat dibedakan dari 

makhluk lainnya yang diciptakan Allah yang Maha Esa. Akhlak 

ialah perbuatan manusia untuk dapat diberikan penilaian apakah 

baik atau buruk. Akhlak dapat dilihat dari suatu tindakan atau 

perilaku yang dibuat oleh seseorang mau itu perilaku baik dan 

buruk. Akhlak salah satu yang terpenting yang harus ada pada diri 

manusia, dengan adanya akhlak manusia itu akan dipandang orang 

lain. Dalam dunia pendidikan, pendidikan akhlak sangatlah penting 

diajarkan kepada peserta didik karena dengan adanya pendidikan 

akhlak yang ditanamkan maka akan tercermin prilaku baik pada 

peserta didik tersebut. 

Tetapi Peserta didik dimasa sekarang ini banyak mengalami 

dekandensi moral serta hilangnya nilai-nilai sosial yang banyak 

ditandai dengan adanya pergaulan bebas, minuman keras, tawuran, 

narkoba, dan masih banyak lagi hal-hal yang keluar dari akhlaq 

tercela yang dikakukan oleh kalangan pelajar. Hal ini adalah 

sebagian dari perilaku menyimpang di kalangan remaja, pemuda 

serta masyarakat. Meskipun akhir- akhir ini prestasi intelektual 

anak-anak Indonesia mengalami peningkatancukup baik dengan 

                                                           
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007),        h. 943. 
5
 Ahmad Santoso , Pendidikan Islam, ( Bandung: Al Ma’rif, 1980 ) h.36 
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banyaknya prestasi di berbagai olimpiade sains internasional, 

namun kemunduran justru terjadi pada aspek lain yang amat 

penting, yaitu moralitas.  

Kemunduran pada aspek ini menyebabkan terjadinya krisis 

akhlak pada kalangan pemuda dan pelajar di Indonesia. Sehingga 

dunia pendidikan di Indonesia belum dapat menahan laju 

kemerosotan akhlak yang terus terjadi.
6
 Tidak mengherankan 

apabila generasi muda yang kehilangan pegangan di dalam 

lingkungan primernya, yaitu keluarga menghadapi keadaan yang 

lebih parah di dalam masyarakat sekitarnya. 

Dengan demikian semakin terlihat fenomena meningkatnya 

tingkah laku kekerasan dari para remaja dan pemuda, 

ketidakjujuran, perjudian, krisis kewibawaan, kehidupan 

penyelewengan seksual, meningkatnya egoisme dan menurunnya 

tanggung jawab warga negara (civil responsibility). Dengan singkat 

para pemuda dan para remaja cenderung kepada tingkah laku yang 

self destructive dan kebutaan etika (ethical illiteracy). 

Kecendrungan penggunaan obat-obat terlarang, penyelewengan 

seksual para remaja peserta didik dan pemuda sekitar kita, sangat 

mengkhawatirkan dan diambang kritis yang sangat meresahkan 

kalangan pendidik dan orangtua.
7
 

Bagaimanapun krisis mentalitas, moral, dan ka.rakter anak 

berkaitan dengan krisis-krisis yang multidemensional lain, yang 

dihadapi bangsa padaumumnya dan pendidikan nasional pada 

khususnya. Oleh karena itu, jika dicermati dan dinilai lebih adil 

dan objektif merupakan cerminan dari krisis mentalitas dan 

moralitas dalam masyarakat yang lebih luas.
8 

Peserta didik zaman sekarang kurang adanya rasa hormat, 

kasih sayang, rasa segan atau kita kenal dengan istilah ta’dhim 

terhadap guru ataupun orang tua semakin hilang, pudar entah 

                                                           
6 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2019), h. 2. 
7 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif 

Perubahan,  (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 11. 
8Ibid, h. 114. 
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kemana, perasaan itu hilang dan hampir tidak tampak terlihat 

dalam nuansa proses pembelajaran yang terjadi dan berlangsung 

pada saat ini. 

Mengapa demikian, hal itu terjadi karena peserta didik zaman 

sekarang kurang dalam meresapi, kurang dalam menghayati, dan 

kurang dalam melaksanakan atau mempraktikan apa yang telah 

dipelajari dalam ilmu tata laksana akidah akhlak atau dalam ilmu 

budi pekerti dikenal dengan istilah sopan santun. Bahkan menurut 

para ahli pendidikan tingkat kenakalan anak usia sekolah di era 

modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. 

Terlihat jelas bahwa banyak kasus pada anak usia sekolah 

yang masih dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, 

freesex, dan banyak terlibat dalam tindak kriminal lainya, yang 

pada hakikatnya hal tersebut adalah merupakan krisis akhlak pada 

usia sekolah. Maraknyapenyalahgunaan narkoba, perilaku asusila, 

pergaulan  bebas yang menjamur sampai tingkat pedesaan serta 

penyakit lainya yang itusemuadisebabkan oleh merosotnya moral 

bangsa.
9
 Di era globalisasi saat ini, dimana teknologi internet sudah 

mendominasi, hal-hal seperti di atas sudah banyak terjadi 

dikalangan pelajar hingga pelosok daerah.  

Berdasarkan hasil survei Komnas Perlindungan Anak bekerja 

sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di 12 provinsi 

pada tahun 2019 diperoleh pengakuan remaja bahwa sebanyak 93,7 

% anak SMP dan SMU pernah melakukan ciuman, petting, dan 

oral seks, sebanyak 62,7 % anak SMP mengaku tidak perawan; 

sebanyak 21, 2 % remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi, 

1 juta adalah pelajar remaja perempuan. Yang terbaru adalah 

menurut sebuah survei yang dilaporkan oleh Durex’s Face of 

Global Sex, menunjukan kalau rata-rata remaja Indonesia 

kehilangan keperawanan atau keperjakaan di usia 19 tahun.
10

 

Kemudian berdasarkan Survey Lentera pada tahun 2020, 

                                                           
9 Muchlas Samawi, et al , Pendidikan Karakter Konsep dan Model, 

(Bandung: PT. Remaja Roasda karya, 2012), h. 99 
10 Liput-Id, Survei : Remaja Indonesia Kehilangan Keperawanan diusia 19 

Tahun, http://www.liput.id/unik/survei-remaja-indonesia-kehilangan-keperawanan-di-

usia-19-/, di akses pada tanggal 23Oktober 2020. 

http://www.liput.id/unik/survei-remaja-indonesia-kehilangan-keperawanan-di-usia-19-
http://www.liput.id/unik/survei-remaja-indonesia-kehilangan-keperawanan-di-usia-19-
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menunjukan sebanyak 45 % jumlah remaja di Indonesia pada usia 

13 hingga 19 tahun sudahmerokok.
11

 

Di era globalisa saat ini kemrosotan akhlak bukan hanya 

terjadi pada kalangan pelajar saja bahkan para tokoh yang 

seharusnya menjadi tauladan pun banyak yang terjerat kasus 

hukum yang disebabkan prilakunya di sosial media.Sebagaimana 

telah di beritakan di berbagai media sosial bahwa pada tahun 2020  

terdapat 5 tokoh yang terjerat  kasus hukum karena menghina 

personalitas seseorang di sosial media dengan kata-kata yang 

seharusnya tidak pantas dikeluarkan oleh seorang tokoh, semua hal 

tersebut terjadi tentu tidak terlepas dari kemrosotan  akhlak  yang 

terjadi saat ini.
12

 

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 kerja Indonesia yang sarat dengan 

persaingan. Rendahnya moral dan akhlak para pelaku kebijakan 

juga akan diikuti oleh rendahnnya etos kerja di masyarakat. 

Pendidikan akhlak merupakan permasalahan utama yang 

menjadi tantangan manusia sepanjang sejarahnya. Sejarah bangsa-

bangsa yang diabadikan dalam al qur‟an baik kaum „Ad, Tsamud, 

Madyan maupun yang didapat dalam buku-buku sejarah 

menunjukkan bahwa suatu bangsa akan kokoh apabila akhlaknya 

kokoh dan sebaliknya suatu bangsa akan runtuh bila akhlaknya 

rusak. 

Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar 

moral (akhlak) dan keutamaan perangai, tabiat yang dimiliki dan 

harus dijadikan kebiasaan oleh anak sejak kanak-kanak hingga ia 

menjadi mukallaf.  Tidak diragukan bahwa keutamaan-keutamaan 

moral, perangai dan tabiat merupakan salah satu buah iman yang 

                                                           
 11 Piepit Maulidia, Hasil Survei : 45 % Remaja Indonesia Usia 13-19 Tahun 

Sudah Merokok, http://surabaya-tribunnews.com/hasil/survei-45-persen-remaja-

indonesia-usia-13-19-sudah-merokok/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020. 
12

Ika Fatma, Sepanjang 2020 ada 5 tokoh yang terjerat UU ITE, http// 

Berita.com .diakses pada tanggal 04 Desember 2020. 

http://surabaya-tribunnews.com/2016/08/29/hasil/survei-45-persen-remaja-
http://surabaya-tribunnews.com/2016/08/29/hasil/survei-45-persen-remaja-
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mendalam, dan perkembangan religius yang benar. 

Banyak tokoh Nasional maupun Internasional yang 

menjelaskan di dalam karya-karya tentang pendidikan akhlak yang 

seharusnya perlu dijadikan sumber pembelajaran bagi masyarakat, 

khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa Tetapi penulis tertarik 

denganpemikiran tokoh yang banyak menjelaskan tentang 

pendidikan akhlak yaitu  Hamka. Hamka adalah tokoh pendidikan 

Islam Indonesia. Hamka adalah seorang tokoh Intelektual Islam  

multi talenta Nusantara yang banyak meningggalkan karya tulis, 

selain sebagai Ulama hamka juga seorang penulis dan politikus.
13

  

Hamka juga merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. 

Buya Hamka juga banyak memberikan kontribusi bagi peradaban 

dan munculnya dinamika intelektualitas masyarakat Islam, ia 

merupakan sosok ulama yang gigih berupaya mengubah pola hidup 

tradisional kepada pola hidup dinamias dan rasional 

Sebagai Tokoh Intelektual muslim yang banyak memberikan 

pemikiran terkait Islam Hamka mendapat anugrah gelar Doktor 

Honoris Causa dari Univ. Al-Azar kairo dan Univ Kebangsaan 

Malaysia serta mendapat gelar Profesor dari Perguruan tinggi 

Agama Islam ( PTAIN ) Yogyakarta tahun 1958.
14

 

Sebagai seorang pemikir pendidikan Hamka banyak 

memberikan pemikiran-pemikiran mengenai Islam yang 

pemikirannya masih relevan dan baik untuk diberlakukan dengan 

zaman sekarang, Khususnya terkait tentang Tujuan pendidikan 

untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang taat kepada 

Allah SWT dan berakhlak mulia.
15

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

                                                           
13Mahdi Bahar, “Keteladanan Multi Talenta Tanah Melayu Nusantaara,” 

Jurnal Humaniora, Vol 03, No.01 (2019): h. 1. 
14 Hamka, Tasawuf : Perkembangan dan Pemurniannya, ( Jakarta : Pustaka 

Panjimas, 1984 ) h. 89 
15 Muhammad Alfian, Institut Agama Islam Negeri Kerinci “ Pemikiran 

Pendidikan Islam Buyaa Hamka” Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman, Vol.19, 

No.02, Desember 2019,h. 9 
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bagaimana pemikiran Hamka terkait tentang pendidikan akhlak. 

Sehingga nantinya dapat dapat menjadi sumber dalam Pendidikan 

Islam untuk memecahkan masalah-masalah akhlak yang terjadi di 

Indonesia saat ini. Maka dari itu penulis ingin lebih dalam untuk 

mengkaji pemikiran tokoh tersebut dalam penelitian penelitian 

yang berjudul “Pendidikan Akhlak Menurut Hamka dan Relevansi 

terhadap Pendidikan Islam” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu pendidikan akhlak dalam buku 

falsafah hidup karya Hamka dan relevansi terhadap Pendidikan 

Islam Masa New Normal dan Subfokus dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan akhlak Pemikiran Hamka 

2. Relevansi pendidikan akhlak Hamka terhadap Pendidikan 

Islaml 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan subfokus penelitian yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pendidikan akhlak menurut Hamka ? 

2. Apa Relevansi pendidikan akhlak menurut Hamka 

terhadap Pendidikan Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan Akhlak 

menurut Hamka. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi materi 
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pendidikan akhlak Hamka terhadap Pendidikan Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan kajian keIslaman pendidikanakhlak bagi para 

pencari ilmu, guru, orang tua, serta masyarakat sebagai 

salah satu informasi terhadap upaya pengembangan dan 

peningkatan akhlak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan 

panduan bahwa pendidikan akhlak memiliki peranan 

yang penting dalam meningkatkan perilaku remaja di 

lingkungan sekitarnya.  

b. Bagi Pendidik, penelitian ini dapat dijadikan panduan 

dan membimbing anak agar memiliki akhlak yang 

baik di masa depan.  

 

G. Penelitian yang Releven 

Penelitian terdahulu  yang relevan digunakan sebagai bahan 

perbandingan  terhadap penelitian yang ada, serta untuk 

menghindari terjadinya  plagiasi dalam penelitian ini. Adapun 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Roudlotul Jannah. “Pemikiran Hamka Tentang Nilai-

Nilai Pendidikan Budi Pekerti”. Skripsi. Jurusan 

Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Temuan 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran 
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Hamka tentang nilai-nilai pendidikan budi pekerti yaitu 

(a) nilai pendidikan budi pekerti terhadap Allah berupa 

ketakwaan, keimanan, tawakkal, syukur, taubat, sabar, 

dan istiqamah, (b) nilai pendidikan budi pekerti terhadap 

diri sendiri berupa tanggung jawab, iffah, dan 

pengendalian diri, (c) nilai pendidikan budi pekerti 

terhadap orang tua berupa birrul walidain, dan mentaati 

kedua orang tua dalam kebaikan, (d) nilai pendidikan 

budi pekerti terhadap orang lain berupa kejujuran, 

amanah, pemaaf, dermawan, rendah hati, kemanusiaan, 

toleransi, keadilan dan ihsan.
16

 Persamaan penelitian  

Roudlotul Jannah dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

mengkaji tentang pemikiran Hamka, namun penelitian 

Roudlotul Jannah mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan 

budi pekerti sedangkan penelitin ini yaitu mengkaji 

tentang nilai-nilai pendidikan akhlak. 

2. A. Munir, “Pendidikan Akhlak Hamka Dalam Buku 

Lembaga Budi” dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pemikiran pendidikan akhlak Hamka 

memiliki kecenderungan mengetengahkan nilai-nilai 

estetika yang bernafaskan sufistik dengan memberikan 

perhatian khusus dalam mendidik akhlak.
17

 

Persamaan penelitian ini A. Munir dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti tentang pendidikan akhlak prespektif Hamka , 

namun penelitian A. Munir ini mengkaji Pendidikan akhlak 

perspektif Hamka dalam buku Lembaga Budi sedangkan penelitian 

ini mengkaji pendidikan akhlak perspektif Hamka dalam buku 

Flsafah Hidup.
18

 

                                                           
16Roudlotul Jannah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 

“Pemikiran Hamka Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Budi Pekerti”.Skripsi. Jurusan 

Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Salatiga, 2015, h. 11 
17A. Munir, Konsep Pendidikan Akhlak Prespektif KH. Hasyim asy’ari  

Dalam Kitab Adabul Alim Wal Muta’alim” TesisUniversitas Islam  Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, 2020. h. 138 
18Nurhidayat, Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga, “Konsep 

pendidikan akhlak bagi peserta didik menurut Prof. Dr. Hamka” Skripsi. Jurusan 
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3. Fatma Dwi Septiani, Iain Purwokerto, “ Konsep 

Pendidikan Islam Menurut Buya Hamka” Dari hasil 

penelitiam terkait materi dapat disimpulkan bahwa dalam 

pendidiksn Islam  tidak hanya mengarah pada materi 

agama saja yang harus dipelajari melainkan ada materi 

umum.
19

 

Persamaan penelitian Fatma Dwi Septiani dengan penelitian 

ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pemikiran Hamka. 

Perbedaan penelitian Fatma Dwi Septiani dengan penelitian ini 

yaitu, penelitian Dwi Septiani mengkaji tentang konsep pendidikan 

Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang  pendidikan 

akhlak. 

4. Abdhillah Shafrianto “ Pendidikan Akhlak Dalam 

Perspektif Buya Hamka’’. Pendidikan akhlak menurut 

Buya Hamka adalah suatu perangai dalam batin yang 

dapat berubah sehingga apabila timbul berdasarkan 

landasan agama maka akan muncul perangai yang baik, 

begitupun juga sebaliknya apabila timbul tidak 

berdasarkan akal dan agama maka akan timbul perangai 

yang buruk atau biasa disebut dengan perbuatan tercela.  

Persamaan penelitian Abdillah Shafrianto dengan penelitian 

ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pemikiran Hamka. 

Perbedaan penelitian Abdillah Shafrianto dengan penelitian ini 

yaitu, penelitian Abdillah Shafrianto mengkaji tentang pendidikan 

akhlak pemikiran Hamka secara umum sedangkan dalam penilitian 

ini pendidikan akhlak perspektif Hamka dalam buku Falsafah 

Hidup.
20

 

                                                                                                                             
Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri  Sunan 

Kalijaga , 2015, h. 16 
19Fatma Dwi Septiani, Iain Purwokerto “Konsep Pendidikan Islam  Menurut 

Buya Hamka Serta Relevansinya Bagi Pendidik Dan Peserta Didik’’ Skripsi. Jurusan 

Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri  Sunan 

Kalijaga , 2019, h. 9 
20 Abdhillah Shafrianto, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum 

Sakatiga (STITRU), “Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Buya Hamka” Journal 

Tarbiyah Islamiyah, vol 6, No 1, 2021, h. 7 
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5. Fitri Maulana dkk, “ Akhlak Dalam Prespektif Buya 

Hamka’’ Buya Hamka berpendapat bahwa seseorang 

yang mempunyai akhlak mulia adalah orang yang 

senantiasa melakukan perbuatan yang baik dan benar 

serta senantiasa berusaha memerangi hawa  nafsudari  

halhal  yang  tidak  benar  atau  menyimpang.Buya  

Hamka  memandang  bahwa akhlak  adalah  sifat  mulia  

yang  terdapat  dalam  diri  manusia  yang  diambil  dari  

ajaran  tauhid  yang dibawa olehpara Nabi yakni 

mengesakan Allah yang meliputi dan menguasai seluruh 

alam, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 

pengamalan 

Persamaan penelitian Fitri Maulana dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama mengkaji tentang pemikiran Hamka. Perbedaan 

penelitian Fitri Maulana dengan penelitian ini yaitu, penelitian Fitri 

Maulana mengkaji tentang pandangan akhlak Hamka sedangkan 

dalam penilitian ini mengkaji tentang konsep pendidikan akhlak 

perspektif Hamka dalam buku Falsafah Hidup.
21

 

6. Moh Rivaldi Abdul dkk.“ Pembentukan Akhlak Dalam 

Memanusiakan Manusia Perspektif Buya Hamka” 

Pandangan Buya Hamka tentang pembentukan akhlak 

dalam memanusiakan manusia, adalah akhlak dapat 

dibentuk. Cara dalam membentuk akhlak adalah dengan 

membiasakan berbuat baik. Selain itu Buya Hamka 

memandang, orang tua, guru di sekolah, dan lingkungan 

masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk 

akhlak manusia. 

Persamaan penelitian Moh Rivaldi Abdul dengan penelitian 

ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pemikiran Hamka. 

Perbedaan penelitian Moh Rivaldi Abdul dengan penelitian ini 

yaitu, penelitian Moh Rivaldi Abdul mengkaji tentang pemikiran 

Hamka tentang pembentukan akhlak sedangkan dalam penilitian 

                                                           
21 Fitri Maulana dkk, Universitas Ahmad Dahlan, “ Akhlak Dalam 

Perspektif Buya Hamka “                Al-Makrifat : Jurnal Pendidikan Agama Islam, 

Vol 6, No 2, 2021, h 4. 
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ini mengkaji tentang konsep pendidikan akhlak perspektif Hamka 

dalam buku Falsafah Hidup.
22

 

 

H. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Melihat penelitian ini akan membahas tentang bagaimana 

pemikiran seorang Hamka, maka penelitian ini akan dilakukan 

dengan metode penelitian pustaka (Library Research). Didalam 

penelitian ini nantinya, peneliti tidak memerlukan penelitian 

secara langsung di lapangan untuk mencari dan atau observasi 

dengan menggunakan sampel data. Sumber yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini diambil dari sumber utama 

yaitu buku-buku yang dikarang oleh Hamka, atau karya-karya 

yang dicetak  melalui media massa, dan buku yang relevan 

sebagai penunjang sumber utama. 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai berbagai referensi 

yang ada,  baik media cetak atau buku, media massa, yang 

tentunya masih berkaitan dengan sumber utama. Dan penulis 

juga merujuk pada internet apabila dirasa perlu. 

2. Data dan sumber data 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan 

bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa latinyang berarti 

“sesuatu yang diberikan”. Dalam penggunaan sehari-hari data 

berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya.
23

 

Data penelitian ini yang diperoleh bersumber dari leteratur. 

Adapun yang menjadi sumber data data yang primer dan 

sekunder. Data Primer adalah karya buya Hamka yaitu buku 

Falsafah Hidup, dan buku karya buya hamka lainya yang 

berkaitan dengan pembahasan peneitian seperti buku Akhlaqul 

                                                           
22 Moh Rivaldi Abdul dkk, IAIN Sultan Amai Gorontalo, “Pembentukan 

Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia Perspektif Buya Hamka’’ Pekerti : Jurnal 

Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti, Vol 1, No 1, 2020, h. 18 
23Masganti Sitorus, 2011, Metodelogi Penelitian Pendidikan Islam, Medan: 

IAIN Pres, h.110 
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Karimah, Tafsir Al-Azhar, Buku Lembaga Budi, Tasawuf 

Modren, Lembaga Hidup dan buku-buku karya lainnya.  

Kemudian yang menjadi sumber data sekunder, yang mana 

diperoleh dari berbagai karya ilmiah baik buku, jurnal, dan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Pengempulan data dalam penelitian ini dimulai dari 

mengumpulkan kepustakaan. Pertama, dikumpulkan karya-

karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun 

karya bersama yang mengenai pembahasan yang diteliti 

(sebagai data primer). Kedua, ditelusuri karya-karya orang lain 

mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang 

diteliti (sebagai data sekunder)
24

 

Data penelitian ini diperoleh dengan mencari dan 

mengumpulkan buku, jurnal, hadis, tafsir, dan ensklopedi 

Setelah data terkumpul maka penulis mengidentifikasi buku-

buku dan sumber-sumber lainya yang sesuai dengan 

pembahasan. Terutama buku-buku karya buya Hamka yang 

berkaitan dengan nilai-nilai pedidikan Akhlak, sehingga penulis 

dapat memperoleh data atau informasi untuk bahan penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Teknik analisis isi ( Content Analysis ). 

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data 

kualitatif, karena konten analisis berangkat dari anggapan 

dasar dari ilmu-ilmu social.Penelitian ini meliputi 

pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip 

dan dokumen.
25

 

                                                           
24Syahrin Harahap, 2011, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, Jakarta: 

Prenada Media Gruop, h.48-49 
25Burhan, Analisis Data PenelitianKualitatif, ( Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2015 ) h. 84 
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Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Penentuan unit analisis, yaitu dengan pengumpulan 

data dariberbagai sumber yang relevan dengan objek 

penelitian setelahmelaksanakan analisis dengan 

cermat terhadap sumber-sumberyang didapat. 

b. Proses Inferensi, yaitu dengan melakukan analisis 

data, dalamanalisis data konten inferensi ini dilakukan 

sebelum menganalisisgdata, inferensi merupakan 

penarikan simpulan abstrak. 

c. Interpretasi, yaitu dengan menganalisis. proses ini 

meliputipenyajian data dan pembahasan 

yangdilakukan secara kualitatifkonseptual. Analisis 

dalam proses ini adalah menguraikan,menggabungkan 

data yang telah dikumpukan untuk 

memperolehpemahaman baru, kesatuan nilai dan 

kesimpulan yang sesuai 

2) Analis naratif 

Teknik analis naratif yaitu teknik yang digunakan 

untuk memahami identitas dan pandangan dinia 

seseorangdengan mengacu pada cerita-cerita atau 

narasi.Teknik ini juga digunakan untuk mengungkap 

nilai-nilai dan prinsip hidup tokoh yang berkaitan 

dengan norma-norma dan fungsi-fungsi sosial yang 

terkandung didalam teks. 

3) Analisis Simiotik  

Teknik analisis simiotik atau ilmu tanda 

mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang 

memungkinkan untuk menganilis sistem 

simbolikdengan cara sistematis. Teknik ini digunakan 
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untuk memahami atau memaknai gaya bahasa dalam 

teks dan simbol-simbol yang digunakan.
26

 

 

 

  

                                                           
26A.M.Irfan Taufan Asfar, Universitas Muhamadiyah “ Analisis Naratif, 

Analisis Konten, dan Analisis Semiotik” Ounline Journal System UML, Vol 7, No 2, 

2019, h. 16 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pendidikan  

1. Pengertian Pendidikan 

“Dalam Undang-Undang No 20 Sisdiknas Tahun 2003 

pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwah pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”.
27

 

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan 

dan hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup. 

Pendidikan sebagai suatu upaya/perbuatan yang diarahkan pada 

kemaslahatan dan tidak diragukan lagi eksistensinya.Pengertian 

pendidikan secara alternatif dan luas terbatas, pendidikan adalah 

usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan, yang berlangsung 

di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat.
28

 

Pendidikan sepanjang hayat, pendidikan tidak akan lepas 

dari kehidupan manusia, pendidikan dapat didapat melalui 

pendidikan formal, pendidikan in formal dan pendidikan non 

formal. Sejak lahir ke dunia manusia itu tidak lepas dari 

namanya pendidikan, dapat dikatakan pendidikan awal sekali 

didapat dalampendidikan in formal atau keluarga. Pendidikan 

tidak akan pernah lepas dalam kehidupan manusia, pendidikan 

                                                           
27Team Citra Umbara, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang 

Sisdinas, Bandung: Citra Umbara, hal. 2-3 
28Syaiful Sagala, 2013, Etika & Moralitas Pendidikan, Jakarta: Kencana, 

h.60 
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itu suatu peroses pembelajaran yang terdapat banyak nilai guna 

yang dapat berguna dalam kehidupan manusia. Dengan 

pendidikan hidup akan terarah dan dapat berguna dimana pun 

dalam menjalani kehidupan. 

“Richey dalam bukunya “Planning For Teaching” yang 

dikutip oleh M. Noor Syam, berkomentar: pendidikan 

bermakna pemeliharaan dan perbaikan kehidupan sesuatu 

masyarakat terutama membawa masyarakat yang baru 

(generasi muda) bagi penunainya tanggung jawabya 

didalam masyarakat.”
29

 

Pendidikan juga merupakan bagian dari tugas kekhalifahan 

manusia, oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan secara 

konsisten dan penuh tanggung jawab, pendidikan dalam arti 

luas dalah proses mengubah dan memisahkan nilai sesuatu 

kebudayaan atau derajat kepada masing-masing individu dan 

masyarakat.
30

 

Didalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat yang 

menjelaskan mengenai pendidikan, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an : 

                  

                

                 

          

                                                           
29Anwar Saleh Daulay, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Bandung: 

Citapustaka Media, h.21. 
30Silahuddin, 2016, Pendidikan Dan Akhlak Tinjauan Pemikiran Al-Ghazali 

,Medan: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, hal 2. Jurnal Pendidikan Dan 

Keislaman Vol XXIII No 1. 
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", 

Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s Al-

Mujadilah 58: 11).
31

 

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan 

dan hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup. 

Pendidikan sebagai suatu upaya/perbuatan yang diarahkan pada 

kemaslahatan dan tidak diragukan lagi eksistensinya. Pengertian 

pendidikan secara alternatif dan luas terbatas, pendidikan adalah 

usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan, yang berlangsung 

di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat. 

Pendidikan sepanjang hayat, pendidikan tidak akan lepas 

dari kehidupan manusia, pendidikan dapat didapat melalui 

pendidikan formal, pendidikan in formal dan pendidikan non 

formal. Sejak lahir ke dunia manusia itu tidak lepas dari 

namanya pendidikan, dapat dikatakan pendidikan awal sekali 

didapat dalampendidikan in formal atau keluarga. Pendidikan 

tidak akan pernah lepas dalam kehidupan manusia, pendidikan 

itu suatu peroses pembelajaran yang terdapat banyak nilai guna 

yang dapat berguna dalam kehidupan manusia. Dengan 

pendidikan hidup akan terarah dan dapat berguna dimana pun 

dalam menjalani kehidupan. 

Richey dalam bukunya “Planning For Teaching” yang 

dikutip oleh M. Noor Syam, berkomentar: pendidikan bermakna 

pemeliharaan dan perbaikan kehidupan sesuatu masyarakat 

                                                           
31Dapertemen Agama RI, 2005, Al-Jumanatul Ali Al-Quraan Dan 

Terjemahannya, Bandung: Penerbit J-ART, hal.565  
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terutama membawa masyarakat yang baru (generasi muda) bagi 

penunainya tanggung jawabya didalam masyarakat.
32

 

“Terdapat di dalam buku Wan Dawud menjelaskan bahwa 

tujuan pendidikan yaitu ada dua pandangan teoritis tentang 

tujuan pendidikan. Pertama, yang berorientasi masyarakat, 

menurut pandangan ini menganggap bahwah pandangan 

bahwah pendidikan itu sarana utama dalam menciptakan 

rakyat yang baik, baik untuk sistem pemerintah demokrasi, 

oligarkis, maupun monarki. Kedua, pandangan pendidikan 

yang berorientasi individual.”
33

 

Pendidikan juga merupakan bagian dari tugas kekhalifahan 

manusia, oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan secara 

konsisten dan penuh tanggung jawab, pendidikan dalam arti 

luas dalah proses mengubah dan memisahkan nilai sesuatu 

kebudayaan atau derajat kepada masing-masing individu dan 

masyarakat. 

Hakikatnya pendidikan adalah pembentukan kepribadian 

manusia, memanusiakan dalam arti yang sesungguhnya. Karena 

itu pendidikan mestilah menyahuti pengembagan seluruh 

potensi manusia baik jasmani maupun rohani. Pada hakikat 

pendidikan Islam berpandangan bahwa pendidikan juga berlaku 

sepanjang hidup manusia, tidak dibatasi oleh umur atau usia. 

Adapun tujuannya ialah untuk meraih tujuan akhir dari tujuan 

pendidikan Islam, yang mana dapat membentuk insan kamil 

(manusia seutuhnya)
34

 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwah 

pendidikan merupakan suatu sangat berperan penting dan 

berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan adanya 

pedidikan dalam kehidupan manusia, maka kehidupan manusia 

itu akan lebih berarti. Pendidikan hakikatnya membentuk 

                                                           
32Anwar Saleh Daulay, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Bandung: 

Citapustaka Media, hal.21. 
33Ibid.h.78 
34Haidar Putra Daulay, 2014, Pendidikan Islam Dalam Persfektif Filsafat, 

Jakarta: Kencana, h.157 
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kepribadian yang dapat mengembangkan potensi pada diri 

manusia itu baik dalam kehidupansosialnya.  

Pendidikan bukan hanya didapatkan melalui jenjang 

sekolah saja, akan tetapi pendidikan juga bisa didapatkan di 

mana saja dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak 

mengenal namanya waktu, sering terdengar pribahasa 

mengatakan pendidikan itu sepanjang hayat, pendidikan itu 

tidak mengenal usia, pendidikan itu bisa didapatkan dimana 

saja. Pendidikan hakikatnya bertujuan untuk dapat membentuk 

kepribadian manusia itu lebih baik lagi sehingga menjadi 

manusia yang insan kamil. 

2. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan adalah menambah ilmu pengetahuan 

baik ilmu alam maupun ilmu sosial, mengembangkan bakat 

yang dimiliki, serta dengan adanya pendidikan maka dapat 

mewujudkan cita-cita. Sedangkan menurut negara, pendidikan 

dapat memajukan kehidupan bangsa karena salah satu pengaruh 

terhadap perkembangan suatu negara yaitu melalui pendidikan. 

Tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu memberikan 

arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan 

sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.  

Tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara 

komponen-komponen pendidikan lainya. Tujuan pendidikan 

bersifat normatif, yaitu mengandung unsur-unsur norma bersifat 

memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat 

perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh 

masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. Sehubungan dengan 

fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi 

keharusan bagi pendidik untuk memahaminya. Kurangnya 

pemahaman pendidik terhadap tujuan pendidikan dapat 

mengakibatkan kesalahan didalam melaksanakan pendidikan.
35

  

 

                                                           
35

 Hamalik, Teori Pendidikan, ( Jakarta : Amzah : 2016 ) h. 56 
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B.  Akhlak 

1. Pengertiaan Akhlak 

Menurut bahasa (etimologi) perkataan akhlak ialah bentuk 

jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku, atau tabi‟at. Akhlak disamakan dengan kesusilaan, sopan 

santun. Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia, 

gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak 

anggota badan dan seluruh tubuh.
36

 Kata “akhlak” juga berasal 

dari kata “khalaqa” atau “khalqun”, artinya kejadian, serta erat 

berhubungannya dengan “Khaliq”, artinya menciptakan, 

tindakan atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata “al-khaliq”, 

artinya pencipta dan “makhluq”, artinya yang diciptakan.
37

 

”Didalam buku Ilmu Akhlak karya Beni Ahmad, dari 

penjelasan diatas Hamzah Yakup, Menjelaskan para ulama 

merumuskan artian “akhlak” dimaksudkan sebagai media yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan 

makhluk atau sebaliknya dan hubungan baik antara sesama 

makhluk. Artinya melalui akhlak, tenntunya akhlak yang baik 

akan berbangun hubungan yang baik antara manusiadengan 

sang pencipta (Allah Swt) dan antara sesama manusia termasuk 

lingkungan alam sekitar sebagai sesama makhluk Allah Swt.”
38

 

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an 

Surat Ali Imran ayat 112 yang berbunyi : 

                   

                   

                                                           
36Yatimin Abdullah, 2007, Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Qur‟an, 

Jakarta: Amzah, h.2 
37Beni Ahmad & Abdul Hamid, 2010, Ilmu Akhlak, Bandung: Pustaka Setia, 

h. 13 
38Miswar, dkk, 2017, Akhlak Tasawuf Membangun Karakter Islami, Medan: 

Perdana Publishing, h..15. 
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Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 

kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) 

Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan 

mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan 

mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena 

mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh 

Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu 

disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” 

(Q.s Ali Imran 3: 112)
39

 

Akhlak yang berarti perilaku, sifat, hal-ihwal, attitude, 

perangai, budi pekerti dan karakter yang sudah tertanam dalam 

jiwa manusia. Akhlak yang bermakna perilaku, merupakan 

perilaku kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, ia 

merupakan potensi untuk berbuat baik dan buruk.Sebagaimana 

dinyatakan dalam Al-Qur‟an, firman Allah: 

        

Artinya: Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan 

ialah (jalan kebajikan dan jalan kejahatan). (QS.al-

Balad 90: 10) 

Akhlak adalah suatu bentuk yang tertanam kokoh di dalam 

jiwa yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan secara bebas, mencakup perbuatan yang baik maupun 

buruk, terpuji maupun tercela. Secara alamiah ia bisa menerima 

pengaruh dari pendidikan yang baik dan buruk.
40

Akhlak 

merupakan fondasi dasar sebuah karakter diri. Sehingga pribadi 

                                                           
39Dapertemen Agama RI, 2005, Al-Jumanatul Ali Al-Quraan Dan 

Terjemahannya, Bandung: Penerbit J-ART, h. 65 
40Abu Bakar Jabir AL-Jazairi, 2014, Minhajul Muslim,Solo: Pustaka 

Arafah, h.268 
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yang berakhlak baik nantinya akan menjadi bagian dari 

masyarakat yang baik pula. Akhlak dalam islam juga memiliki 

nilai yang mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk 

memiliki nilai yang dapat diterapkan pada kondisi apapun.
41

 

Di dalam buku Beni Ahmad Ibn Miskawih (w. 421 H/1030 

M), yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak mengemukakan 

mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara itu, Imam 

Al-Ghazali (1015-1111 M), dikenal sebagai hujjatul Islam 

(pembela Islam) kerana kepiawaiannya dalam membela islam 

dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan, dengan agak 

lebih luas dari pada Ibn Miskawih, mengatakan bahwa akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

macam-macam perbuatan yang gambalang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbagan”.
42

 

Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan 

makhluk yang lainnya. Tanpa akhlak, manusia akan kehilangan 

derajat sebagai hamba Allah paling terhormat. Sebagaimana 

firman-Nya :  

                

                

          

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya .Kemudian Kami 

kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya 

                                                           
41Ulil Amri Syafri, 2014, Pendidikan Karakter berbasis, Al-Qur‟an, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.68 
42Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Op.Cit, hal.14 
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(neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala 

yang tiada putus-putusnya.( Q.S At-Tin 95: 4-6)
43

 

Di dalam buku akhlak tasawuf karangan Mizwar, Asmaran 

Menjelaskan bahwah akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa 

manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya yang selalu 

ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut 

akhlak mulia, atau berbutan buruk disebut akhlak yang tercela 

sesuai dengan pembinaannya.
44

 

Dari berbagai penjelasan dari pengertian akhlak di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak merupakan suatu 

perilaku atau peranggai tingkah laku yang telah tertanam kuat 

dalam jiwa manusia yang dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan 

yang dilakukan oleh diri manusia sehingga menimbulkan 

perilaku atau perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dengan 

berakhlak manusia dapat dibedakan karakternya dengan 

makhluk ciptaan Allah yang lain. 

Berdasarkan pengertian diatas terkait  tentang Pendidikan, 

dan Akhlak maka dapat disimpulkan bahwa  yang dimaaksud 

dengan  Pendidikan Akhlak adalah adalah pengajaran mengenai 

akhlak agar manusia memiliki akhlak yang lebihg baik. Dalam 

penelitian ini yaitu pengajaran akhlak yang terkandung dalam 

buku Falsafah Hidup Karya  Buya Hamka. 

2. Jenis-jenis akhlak dalam islam  

a. Akhlaqul Karimah (akhlak terpuji)  

Akhlak yang baik ialah segala tingkah laku yang terpuji 

(mahmudah) juga bisa dinamakan fadhilah (kebaikan). 

Dalam berusaha, manusia harus menunjukkan tingkah laku 

baik, tidak bermalas-malasan, tidak menunggu tetapi segera 

mengambilan keputusan. Allah berfirman : 

                                                           
43Dapertemen Agama RI, Op.Cit, h.598 
44Mizwar, dkk, Op.Cit. h.3 
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Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. (Al-Jumu’ah: 10) 

Adapun jenis-jenis akhlaqul karimah itu adalah sebagai 

berikut : 

1) Al-Amanah (Sifat Jujur Dan Dapat Dipercaya)  

Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik 

harta, rahasia, atau lainya yang diwajib dipelihara dan 

disampaikan kepada yang berhak. 

2) Al-Alifah (Sifat Yang Disenangi)  

Pandai mendudukan sesuatu pada proporsi yang 

sebenarnya, bijaksana dalam bijaksana dalam sikap, 

perkataan dan perbuatan, niscaya pribadi akan 

disenangi oleh anggota masyarakat dalam kehidupan 

dan pergaulan sehari-hari 

3) Al-„Afwu (Sifat Pemaaf)  

Apabila orang berbuat sesuatu terhadap diri seseorang 

yang kerena khilaf atau salah, maka patutlah 

memaafkan dan berlaku lemah lembut terhadap orang 

yang khilaf kekita 

4) Anie Satun (Sifat Manis Muka)  

Dengan muka yang manis, dengan senyum menghias 

bibir, orang lain dapat mengakui dan menghormati 

segala keinginan baik seseorang. 
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5) Al-Khairu (Kebaikan Atau Berbuat Baik)  

Betapa banyaknya ayat Alquran yang menyebutkan apa 

yang dinamakan baik, cukuplah itu sebagai pedoman, 

ditambah lagi dengan penjelasan dari Rasullah. 

6) Al-Khusyu‟ (tekun bekerja sambil menundukan diri / 

berzikir kepada-Nya) 

Khusyu‟ dalam perkataan, maksudnya ibadah yang 

berpola perkataan, dibaca khususnya kepada Allah 

Rabbul „Alamin dengan tekun sambil bekerja dan 

menundukkan diri takut pada Allah.
45

 

b. Akhlaqul Madzmumah (akhlak tercela)  

Akhlaqul madzmumah ialah perangai atau tingkah laku 

pada tutur kata yang tercermin pada diri manusia, cenderung 

melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. 

Adapun jenis-jenis akhlaqul madzmumah (akhlak 

tercela) itu adalah sebagai berikut  

1) Ananiyah (sifat egoistis)  

2) Al- Baghyu (suka obral diri pada lawan jenis yang tidak 

hak)  

3) Al-Bukhlu (sifat bakhil, kikir, kedekut, terlalu cinta 

Harta)  

4) Al-Khamru (gemar minum minuman yang mengandung 

alkohol al-khamar) 

5) Al-Kadzab (sifat pendusta atau pembohong)  

6) Al-Khiyanah (sifat pengkhianat)  

7) Azh-Zhulmun (sifat aniaya)  

8) Al-Jubnu (sifat pengecut.
46

 

Akhlak terpuji dan akhlak tercela merupakan perilaku 

yang yang terdapat di dalam diri manusia. Akhlak terpuji 

dan akhlak tercela sangat berbeda kegunaannya. Akhlak 

                                                           
45Yatimin Abdullah, 2007, Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Qur‟an, 

Jakarta: Amzah, h. 12-14 
46Ibid, hal 15-17 
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terpuji merupakan akhlak yang baik yang sangat 

menguntungkan diri manusia itu sendiri apabila melakukan 

perilaku terpuji tersebut. Sebaliknya akhlak tercelak 

merupakan akhlak yang dapat merugikan diri manusia itu 

sendiri apabila melakukan akhlak tercela tersebut. 

Akhlak terpuji dan akhlak tercela keduanya membunyai 

pembentukan masing-masing. Apabila ingin timbulnya 

akhlak yang baik maka biasakan dan latihlah diri untuk 

senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan yang 

tercela, sebaliknya apabila akhlak tercela senantiasa 

dilakukan dan tidak dihilangkan maka dapat menimbulkan 

perilaku tercela dalam diri manusia itu sendiri karena 

banyaknya mengikuti hawa nafsu buruk yang dilakukan. 

3. Macam-macam  akhlak dalam Islam 

Salah satu tujuan diturunkannya agama Islam dan 

diutuskannya Rasullah Muhammad saw adalah untuk 

menyempurnakan perilaku atau akhlak manusia dalam 

hubungannya kepada sang pencipta, hubungannya kepada 

sesama manusia dan hubungannya kepada alam sekitar.
47

 

Seperti sabda Rasullah saw sebagai berikut : 

َم َمَكاِرَم األَْخالقِ   إِنََّما بُِعْثُت ألُتَمِّ

Artinya: “Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus tiada lain 

adalah untuk menyempurnakan akhlak”. (H.R 

Ahmad) 

Adapun macam-macam Akhlak dalam Islam adalah 

sebagai berikut : 

a. Akhlak Kepada Allah 

Akhlak kepada Allah, merupakan akhlak yang paling 

tertinggi derajatnya. Sebab, akhlak kepada Allah 

merupakan paling dasar akhlak kepada Allah terlebih 

dahulu. Akhlak kepada Allah adalah selalu merasa 

                                                           
47Mizwar, dkk, Op.Cit. hal 49 
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kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Akhlak kepada 

Allah itu melahirkan akidah dan keimanan yang benar 

kepada Allah, terhindari Syirik, mengetauhidkan-Nya, dan 

melaksanakan segala perintah-Nya.
48

 

Akhlak kepada Allah adalah sikap dan tingkah laku 

yang wajib dilakukan terhadap-Nya, kapan dan di mana 

saja manusia itu berada. Ada beberapa bentuk akhlak Allah 

kepada Allah yang harus ditaati, antara lain: 

1) Mengakui Keesaan Allah 

Mengesakan Allah disini berarti meyakini dan 

nmenerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa 

tidak ada yang patut disembah kecuali Allh SWT. 

2) Zikir 

Zikir atau mengingat Allah disini merupakan suatu hal 

yang senantiasa harus dilakukan oleh seorang hamba 

kepada sang pencipta , baik berzikir dengan cara 

mengucapkan kalimat-kalimat toyyibah atau 

denganmelihat ciptaan-ciptaannya 

3) Beribadah kepada Allah dan Mematuhi Hukum-Nya 

Beribadah kepada Allah merupakan tujuan utama dari 

diciptakannya manusia dan sebagai manusia 

hendaknya selalu beribadah kepada Allah SWT dan 

selalu berusahaa untuk selaalu mematuhi hukum-

hukum Nya. 

4) Mencintai Allah dan Bersyukur Kepada-Nya 

Mencintai Allah disini berarti selalu menjadikan Allah 

sebagai tujuan utama dari setiap perbuatan yang 

dilakukan dan bersukur kepada Allah adalah bentuk 

trimaakaasih atas segala nikmat yang telah diberikan 

Alklah SWT. 

                                                           
48Haidar Putra Daulay, 2014, Pendidikan Islam Dalam Persfektif Filsafat, 

Jakarta: Kencana, h.136 
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5) Berharap dan berdoa kepada Allah 

Sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT 

maka wajib bagi seoraangf hamba untuk selalu 

berharap dan berdo’a hanya kepada Allah SWT. 

6) Tawakal kepada Allah 

Taawakal kepada Allah berarti menyerahkan segala 

sesuatu hanya kepada Allah SWT. Sebagaimanusia 

hanya mampu bisa berusaha dan berdo’a tetapi segala 

sesuatu tetap hanya diserahkan kepada Allah SWT. 

7) Taubat. 

Taubat merupan bentuk penyesalan dari seorang 

hamba kepada sang pencipta bahwa telah melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh Nya, taubat merupakan 

akhlak yang kepada Allh SWT yang harus dimiliki 

oleh setiap orng yang beriman kepada Allah.
49

 

b. Akhlak Kepada Rasullah SAW 

Nabi Muhammad al-Mushthafa sebagai utusan Allah 

yang terakhir, dialah imam anbiya‟ dan rasul. Pada dirinya 

melekat sumber keteladanan bagi uamt manusia, dialah yang 

pantas disebut induk akhlak islami.  

Sebagaimana firman Allah sebagaiberikut : 

              

                    

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

                                                           
49Mizwar, Op.Cit.hal. 51 
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hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S 

Al-Ahzab 33: 21).
50

 

Dalam Tafsir Al- Maraghimenjelaskan maksud ayat 

diatas ialah sesungguhya norma-norma yang tinggi dan 

teladan yang baik itu telah dihadapkan kalian, seandainya 

kalian menghendakinya. Yaitu hendaknya kalian mencontih 

Rasullah SAW.di dalam amal perbuatannya, dan hendanya 

kalian berjalan sesuai petunjuknya, seandainya kalian benar-

benar mengkehendaki pahala dari Allah serta ikut akan azab-

Nya di hari semua orang memikirkan dirinya sendiri dan 

perlindung serta penolong ditiadakan, kecuali hanya amal 

saleh yang telah dilakukan sesorang (pada hari kiamat). Dan 

adalah kalian orang-orang yang selalu ingat kepada Allah 

dengan ingatan yang banyak, maka sesungguhnya ingat 

kepada Allah itu seharusnya membimbing kamu taat 

kepadanya dan mencontoh perbuatan-perbuatan Rasul-

Nya.
51

 

Adapun firman Allah lainya yang menjelaskan tentang 

akhlak kepada Rasullah, akhlak kepada Rasul adalah 

mencintainya, membelanya, melaksanakan Sunnahnya. 

Semasa hidup Nabi ditengah-tengah sahabatnya ada etika 

yang digambarkan Al-Qur‟an terdapat para sahabat, seperti 

ayat berikut ini: 

                      

                       

                     

                                                           
50Dapertemen Agama RI, Op.Cit,h.421 
51Ahmad Mushthafah Al-Maraghi,1993, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, 

Semarang: Toha Putra Semarang, h. 277 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. Hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu 

meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan 

janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara 

yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian 

kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak 

hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak 

menyadari. Sesungguhnya orang yang 

merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka 

Itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka 

oleh Allah untuk bertakwa. bagi mereka ampunan 

dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-

orang yang memanggil kamu dari luar 

kamar(mu) kebanyakan mereka tidak 

mengerti.Dan kalau Sekiranya mereka bersabar 

sampai kamu keluar menemui mereka 

Sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan 
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Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

(Q.S Al-Hujuraat 49: 1-5).
52

 

c. Akhlak Terhadap Orang Tua 

Jika direnungkan secara jernih, maka sesungguhnya 

orang tua itu adalah perpanjangan tangan atau wakil Tuhan 

di bumi dalam menjalankan sebagian pekerjaan Tuhan 

kepada manusia. Oleh karena itu kita seorang anak dituntut 

untuk menunujukkan akhlak baik terhadap kedua orang tua. 

Seperti yang diperintahkan dalam al-Qur‟an surat al-Isra‟ 

ayat 23-24 yang berbunyi: 

                      

                  

                 

               

                
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. 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai 

Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

                                                           
52Dapertemen Agama RI, 2005, Al-Jumanatul Ali Al-Quraan Dan 

Terjemahannya, Bandung: Penerbit J-ART, h..516-517 
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mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"” 

(Q.S al-Isra‟ 17: 23-24). 

Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam 

kehidupan seorang anak, orang tua adalah orang yang wajib 

mendapatkan kasih dan sayang dari seorang anak, wajib 

dipatuhi dan didoakan. Bahkan Al-Qur‟an sendiri telah 

menyuruh manusa berbakti kepada kedua orang tuanya yaitu 

ayah dan ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. 

Akhlak kepada orang tua haruslah ditanamkan dalam diri 

seorang anak, agar kehidupannya diberkahi oleh Allah SWT. 

Dan adapun hadis menganjurkan berbakti kepada orang 

tua dan melarang mencela kedua orang tua adalah sebagai 

berikut : 

ِ ْبِه َعْمِرَ ْبِه اْنَعاِص  َعْه َعْبِد َللََاه ُ َعْىٍَُما-ََ أَنه  -َرِضَي َللََاه

ِ َرُسَُل  ِمْه اَْنَكبَائِِر َشْتُم  –قَاَل:  –صهى َللَا عهيً َسهم  –َللََاه

ًِ? قَاَل: وََعْم. يَُسبُّ  انَِدْي ََ ُجُم  ٌَْم يَُسبُّ اَنره ََ ًِ. قِيَم:  انَِدْي ََ ُجِم  اَنره

 ًُ ًُ, فَيَُسبُّ أُمه يَُسبُّ أُمه ََ ُجِم, فَيَُسبُّ أَبَايُ,  ًِ  –أَبَا اَنره  ُمتهفٌَق َعهَْي

Artinya: Dari Abdullah bin „Amru radhiyallahu „anhuma 

dia berkata; Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda: “Sesungguhnya termasuk 

diantara dosa terbesar adalah seseorang melaknat 

kedua orang tuanya sendiri, ” Beliau ditanya; 

“Bagaimana mungkin seseorang tega melaknat 

kedua orang tuanya?” Beliau menjawab: 

“Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, 

kemudian orang tersebut membalas mencela ayah 

dan ibu orang yang pertama.”
53

 

Ayah dan ibu adalah orang wajib kita patuhi dan kita 

sayangi, hadis diatas melarang kita mencela atau menjelek-

jelekkan orang tua kita, dilarang melaknat atau mengatai 

kedua orang tua kita dengan kata-kata yang kasar, karena itu 

                                                           
53Muhammad, Nashiruddin Al-Albani, 2012, Mukhtashar Shahih Bukhari, 

Jakarta: PustakaAzzam, h.100 
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termasuk dosa yang terbesar melaknat orang tua, bahkan 

dilarang juga mencela orang tua orang lain. 

d. Akhlak Kepada Diri Sendiri 

Akhlak kepada diri sendiri yang dimaksudkan disini 

adalah sikap yang memerlukan eksistensi diri sebagaimana 

yang seharusnya dalam pandangan ajaran akhlak islami, 

sebagaimana yang dicontohkan Nabi, antara lain: 

1) Memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapian, 

kecantikan dan keindahan 

2) Bersikap mandiri dan mematuhi hati nurani 

3) Memilihara kemuliaan dan kehormatan diri.
54

 

e. Akhlak terhadap sesama manusia dan makhluk lain 

dialam sekitar 

Islam memerintahkan setiap muslim untuk berlaku baik 

terhadap sesama manusia. Sebagai mana firman Allah dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi : 

            

               

                  

      
Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

                                                           
54Nasharuddin, Op.Cit. h..257-265 
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orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashash 28: 

77)
55

 

Manuisa adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan orang lain, manusia saling ketergantungan 

dengan satu dengan yang lainnya. Jadi, sesama manusia atau 

dalam kehidupan bermasyarakat manusia haruslah saling 

menghargai dan tolong menolong. Terutama sesama muslim 

haruslah saling menghargai dan saling tolong menolong. 

Seperti hadis dalam kita Ringkasan Shalih Muslim Jilid 

2 yang menjelaskan hadis tentang berbuat baik sesama 

muslim sebagai berikut yang Artinnya : Dari Abu Hurairah 

RA, dia berkata, “Rasullah SAW telah bersabdah, „ada lima 

kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim terhadap 

saudaranya yang muslim; menjawab salam, mendoakan 

orang yang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang 

sakit dan menghantarkan jenazah.” Muslim 7/3.
56

 

Hadis ini menerangkan bahwah ada lima kewajiban 

yang harus dilakukan terhadap sesama muslim, yang mana 

apabila saudaranya mengucap salam maka jawab salam, 

apabila saudara kita bersin maka doakan lah ia, apabila 

sesama muslim mengundang maka hendaklah penuhi 

undangan tersebut, apabila sesama muslim sakit jenguklah 

ia, dan apabila sesama muslim meninggal hantarkanla 

jenazahnya. Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan hadis 

ini bahwa kita memiliki 5 kewajiban kepada sesama muslim, 

dan itulah beberapa akhlak kita sesama manusia terutama 

sesama muslim. 

4. Metode Pendidikan Akhlak 

Adapun metode yang di terapkan di sekolah dalam 

internalisasi nilai-nilai akhlak di sekolah yaitu sebagai berikut : 

                                                           
55Dapertemen Agama RI, 2005, Al-Jumanatul Ali Al-Quraan Dan 

Terjemahannya, Bandung: Penerbit J-ART, h.290 
56Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2008, Ringkasan Shahih Muslim, 

Jakarta: Pustakaazzam, h.159. 
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1. Metode Pembiasaan 

 Pembiasaan merupakan cara yang dapat dilakukan 

untuk pembinaan akhlak yang dapat dilakukan dari kecil 

dan berlangsung secara kontinyu. Terkait dengan hal ini 

Imam Al-Ghozal berpendapat bahwa kepribadian 

manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha 

pmbentkan melalui kebiasaan. Dan pembiasa yang dapat 

dilakukan yaitu dengan membiasakan untuk 

mengamalkan rukun islam karna rukun islam yang lima 

telah menunjukkan dengan jelas bahwa dalam rukun 

rukun islam yan ima itu terkandung konsep pmbinaan 

akhlak. mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu 

bersaaksi bahwa tiada tuhan slain Allah dan bersaksi 

bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.  

Kalimat tersebut menganung pernyataan tentang 

ketaatan dan kepatuhan kepada Allah.  Dan orang yang 

dapat taat dan patuh terhadap aturan Allah dan Rosul Nya 

pasti dapat dipastikan menjadi orang yan baik 

 Rukun Islam yang kedua yaitu mengrjakan sholat 

lima waktu. Seseorang yang terbiasa mengerjakan sholat 

maka tentu dapat trhindar dari perbuatan keji dan 

mungkar. 

 Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, Zakat 

merupakan ibadah yang mengandung didikan akhlak, 

yaitu dengan zakat diajarkann untuk tidak bersifat kiki, 

mementngkan diri sendiri dan membersihkan hartannya 

dari orang lan. 

 Rukun Islam yang keempat yaitu puasa, ibadah puasa 

bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum 

dalam waktu yang terbataas, tetapi hakikat puasa  adalah 

menahan dari perbuatan yang keji dan mungkar atau 

akhlak yang tidak baik.  

 Rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Ibadah 

haji merupakan ibadah yang paling banyak memberikan 
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pembinaan akhlak, karena dala pelaksanaan ibadah haji 

harus memilliki persyaratan yang banyak diantaranya 

harus mengetahui ilmunya, sehat fisiknya dan dala proses 

ibadah haji tidak boleh berkata kotor, berbuat fasik. 

Dengan demikian sseorang yang melaksaakan ibadah haji 

secara tidak langsung mendapat pembinaan akhlak. 

2. Metode Paksaan 

Dengan metode paksaan ini tentu pada awalnya sesorang 

akan measa terpaksa, tetapi dengan paksaan yang 

diberikan dengan disertai motivasi yang baik maka lama-

kelamaan seseorang akan terbiasa. Internalisasi nilai-nilai 

akhlak dengan metode paksaan tentu dapat melatih dan 

membiasakan anak memiliki akhlak yang baik dalam 

kehidupannya. 

3. Metode keteladanan 

 Keteladanan merupakan prinsip utama dalam ajaran 

islam yang mana Rosulullah dalam menyampaikan islam 

tidak hanya dengan memberikan nasihat dengan kata-kata 

tetapi disetai dengan contoh prilaku yang baik untuk 

menjadi tauladan bagi umat nya. Akhlak yang baik tentu 

tidak hanya bisa dibentuk dengan pemblajaan, intruksi 

dan larangan. Penanaman nilai-nilai akhlak tidak akan 

sukses dan dapat tertanam dngan baik tanpa disertatai 

dengan pemberian contoh teladan yan baik dan nyata. 

 Internaliasi nilai-nilai akhlak denggan keteladanan 

seorang pendidik merupakan faktor utama yang yang 

dapat menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta 

didik disekolah. Pendidik di sekolah adalah seseorang 

yang mendapat pengamatan khusus dari peserta didik 

nya. Untuk itu pendidik harus selalu menjadi tauladan 

yan baik disetiap prilakunya baik dari hal kecil hingga 

yang besar, karena peserta didik selalu menjadi sorotan 

dan di tiru peserta didik nya. 
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4. Metode Nasehat 

 Metode nasehat yaitu internalisasi nilai-nilai akhlak 

dengn memberikan nassehat  yang baik  terkait dengan 

akhlak yang benar didalam islam. Yang dimaksud denagn 

nasehat  menurut Rasyid Ridha adalah pemberian 

peringatan terhadap kebaikan dan kebenaran dengan 

brbagai macam jalan yang dapat menyentuh hati dan 

memberikan motivasi kepada seseorang untuk 

melakukannya. 

5. Metode pemberian janji serta ancaman 

 Internalisasi nilai-nilai akhlak dengan janji yaitu 

dengan memberikan janji dan dorongan untuk membuat 

peserta didik menjadi tertarik dan senang dengan 

maslahat, kenikmatan atau kesenangan akhirat yang 

pastidan tentu baik untuk nya. Dengan hal itu tetu 

peeserta didik akan tertarik untuk mlakukan hal-hal yang 

baik dan bersaha mencari ridho Allah SWT untuk 

mendapatkan kebaikan di akirat. 

 Sedangkan Internalsasi nilai-nilai akhlak dengan 

ancaman yaitu dengan memberikkan pengetahuan da 

selalu mengingat kan peserta didik terhadap siksaan 

kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan 

selalu berbuat yang tidak baik, dengan demikian mereka 

akan selalu berhati-hati setiap akan berbuat sesuatu. 

 Terdapat bebeapa keistimewaan dalam menerapkan 

metode janji dan ancaman, keistimewaan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Menumbuhkan sifat amanah dan kehati-hatian 

dalam bertindak karena telah yakin akan janji dan 

ajaan Islam 

b. Dapat memotivasi pesrta didik untuk selalu 

beruat baik tanpa harus selalu diawasi. 

c. Mendidik peasaan Rabbaniyah. 
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6. Metode kedisplinan 

 Iinternalisasi nilai-nilai akhlak dengan menggunakan 

metode kedisiplinan seorang pendidik haus memiliki 

ketegasan dan kebijaksanan dalam pelaksanaannya. 

Sorang pendidik harus memberikan hukuman atau sangsi 

padda setiap pelanggarann yang dilakukan oleh peserta 

didik dan kebijaksanan yang dimaksud adalah seorang 

pendidik harus mampu memberikan sangsi yang sesuai 

engan pelanggaran tanpa disertai dengan emosi an unsur-

unsur lain. 

 Terdapat beberpa hal yang perlu di prhatikan dalam 

menerapkan sangsi atau hukuman, diantarannya adalah 

sebagai beriku : 

a. Di beri peringatann bagi peserta didik yang baru 

pertama kali mmelakukan pelanggaran 

b. Pendidik mendapatkan hukuman harus sesuai dengan 

aturan yang ada bagi pendidik yang melakukan 

pelanggaran 

c. Mendapat sangsi tegas dan di kluarkan jika tidak 

memperhatikan peringatan yang telah di berikan 

sebelum nya.
57

 

 

 

                                                           
57Ibid 136-142 
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