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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Penegasan Judul   

Judul merupakan hal yang sangat penting dalam karya ilmiah, 

dengan secara keseluruhannya merupakan ringkasan dari isi 

skripsi. Maka dari itu Judul dari karya ilmiah skripsi ini ialah 

“Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam 

Surah Al- Isra’ : 23-24 ( Tela’ah tafsir Asy- Sya’rawi dan Al-

Misbah )”. Untuk menghindari rasa kebingungan dengan judul ini, 

maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah 

dalam judul sebagai berikut: 

1. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nilai 

diartikan sebagai harga dan sejumlah akal. Nilai merupakan 

suatu yang dikerjakan ulang yang berarti penting atau berguna 

bagi kemanusiaan. Sedangkan pendidikan menurut dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata 

“didik” yang diartikan sebagai suatu proses mengubah sikap 

dan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berusaha 

mendewasakan diri melalui pendidikan dan latihan.1 

  Pendidikan ialah segala upaya sadar, teratur dan sistematis 

yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, agar 

anak tersebut dapat berkembang secara optimal dan memiliki 

kepribadian yang baik dan yang tidak kalah pentingnya 

adalah perubahan sikap dari perilaku peserta didik itu sendiri. 

Selain itu juga diharapkan dapat menjadikan kepribadian anak 

didik lebih berharga dan berguna untuk memperoleh dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan harapan 

perubahan yang dilakukan anak didik akan bermanfaat bagi 

seluruh kehidupan yang bermartabat.2 

 
1Djaka, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surakarta: Pustaka 

Mandir) h. 40. 
2M. Kadar Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang 

Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) h. 1. 
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  Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak 

adalah budi pekerti, tingkah laku, adab dan sikap.3 Akhlak 

juga merupakan perilaku seseorang yang dituntun oleh 

keinginan sendiri secara sadar untuk melakukan perbuatan 

baik. Oleh karena itu, kesimpulan dari nilai pendidikan akhlak 

ialah nilai-nilai atau hal-hal penting yang dilakukan seseorang 

untuk memberikan bimbingan baik jasmani maupun rohani, 

seperti menanamkan nilai-nilai islam, nilai pendidikan akhlak 

dan jasmani, serta melakukan perubahan-perubahan yang 

positif. Kemudian akhlak mulia  dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk pembiasaan diri, agar dapat 

membentuk manusia yang berakhlak mulia. 

2. Surah Al- Isra’: 23-24 

  Menurut petunjuk Al-Qur'an seseorang harus mengikuti 

ketentuan yang ada di dalam Surah Al-Isra: 23-24. Tujuan 

dari judul penelitian ini ialah untuk menjadi objek 

pembahasan dan perilaku akhlak yang diajarkan kepada anak 

melalui proses pendidikan seperti tentang cara belajar, 

mengajarkan kepada anak mengenai ajaran islam sesuai 

dengan petunjuk Al-Qur'an yang tepat nya terdapat dalam QS. 

Al-Isra’: 23-24.4 

3. Tafsir Asy-Sya’rawi 

  Dari tahun 1986 hingga 1989 tafsir Asy-Sya’rawi ini 

diterbitkan di Majalah Al-Liwa al-Islami dalam bahasa Arab 

pada edisi 251–332 dan juga pada tahun 1991 ulasan ini 

diterbitkan di Press Akhbar al-Yaum. Asy- Sheikh 

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ialah seorang penulis 

Tafsir Hawatir Asy-Sya'rawi Haula Al-Quran Al-Karim lebih 

dikenal dengan Tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsir Asy-Sya'rawi ini 

merupakan karya tafsir yang puisi-puisinya mengandung 

nilai-nilai pendidikan dan pembaharuan. 

 
3Anwar Rosihon, Akidah Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) 

h. 205 
4Kastolani, ‘QS. Al-Isra’, Inews Lifestyle Muslim (Jakarta: Lifestyle 

Muslim, 2021), https://www.inews.id/lifestyle/muslim/surat-al-isra-ayat-1,21: 

30 wib accessed 11 March 2021 h. 3.  
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  Asy-Sya'rawi tidak menyebut karya ini sebagai penjelasan 

Al-Qur'an, melainkan Hawatir Asy-Sya'rawi yang bertujuan 

untuk menjelaskan apa yang ia pahami dari ayat-ayat Al-

Qur'an. Semasa hidupnya, prestasi yang di raih oleh  Asy-

Sya'rawi sangat banyak sekali, di antaranya ialah Asy-

Sya'rawi mendapatkan Mendali pada tahun 1976, 

Penghargaan Raja Faisal untuk Kerajaan Arab Saudi pada 

tahun 1978, penghargaan internasional pada tahun 1988 dan 

Penghargaan Sheikh Zayed, Asy-Sya'rawi juga terpilih 

sebagai pemimpin islam pada tahun 1419 Hijriah dan 

menerima penghargaan dari Pemerintah Dubai atas 

dedikasinya terhadap dakwah islam.5 

4. Tafsir Al- Misbah 

  Secara umum tafsir ini disebut dengan Tafsir al-Misbah yang 

pertama kali ditulis di Kairo Mesir pada hari Jumat tanggal 4 

Rabiul Awal 140 Hijriah, yang bertepatan dengan 18 Juni 

1420 M. Pada tafsir Al- Misbah di volume 1yaitu pesan, kesan 

dan keharmonisan Al- Qur'an yang diterbitkan pertama kali 

oleh penerbit Lentera Hati, yang berkontribusi pada 

Perpustakaan Umum Islam Iman pada November tahun 2000 

atau bulan Sya’ban tahun 1421 ditulis dengan lebih mudah 

tanpa harus menentang. 

  M. Quraish Shihab adalah penulis buku "Tafsir Al-Misbah", 

awalnya ia bermaksud untuk menulis tafsir ini tidak lebih dari 

tiga jilid. Namun, ketika M. Quraish Shihab mulai menulis, 

beliau selalu menulis tafsirnya dengan sentuhan dan penuh 

kecintaannya pada agama islam, tidak ada perasaan bahwa 

tafsir Al-Misbah akhirnya bisa keluar dengan jumlah jilid 

yang tak terduga, sehingga mencapai 15 jilid dan mencapai 

15 volume dan di tahun 2006 meningkat lagi hingga 7 kali 

lipat.  

  Mengenai modelnya, Tafsir Al-Misbah lebih menitikkan pada 

model gaya sastra budaya dan sosial (al-adabi al-ijtima'i) 

 
5Achmad  Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN salatiga, Menuju Islam 

Moderat (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) h.2  
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yaitu gaya tafsir yang selalu berusaha menafsirkan teks-teks 

Al- Qur'an secara detail, kemudian menjelaskan makna teks-

teks Al- Qur'an dengan bahasa yang menarik dan indah, maka 

para musafir selalu berusaha menghubungkan teks-teks Al- 

Qur'an yang dikaji dengan realitas sosial sistem budaya yang 

ada.6 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas yang dilandasi 

kesadaran umum yang dilakukan secara bertahap. Al-Qur'an 

menunjukkan adanya interaksi pendidikan yang dimulai pada 

kehidupan Nabi Adam yang berada di surga Allah sebagai sumber 

ilmu pendidikan, terdapat di dalam QS. Al-Baqarah : 33 

كُْم اِن ِي ْ اَعْ قَاَل ي   
بَاَهُْم بِاَْسَمۤاىِِٕهْمْۙ قَاَل اَلَْم اَقُْل لَّ

ا  اَْنْۢ بِئُْهْم بِاَْسَمۤاىِِٕهْم ۚ فَلَمَّ
دَُم اَْنْۢ ِت  ا  و  لَُم َغْيَب السَّم 

۳۳َواْْلَْرِضْۙ َواَْعلَُم َما تُْبدُْوَن َوَما كُْنتُْم تَْكتُُمْونَ   

Artinya: 

Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka 

nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada 

mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah 

Ku-katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui 

rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan 

dan apa yang kamu sembunyikan?" (QS. Al-Baqarah : 33) 

Hal di atas tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang 

tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 mengatur:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan sengaja untuk menciptakan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik tetap 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

 
6Nur Afrizal, Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2018) h. 2  
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keluhuran budi, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”7 

Pendidikan ialah suatu sarana perubahan besar yang membawa 

perubahan individu kembali ke akarnya, karena pendidikan dapat 

menghancurkan timbunan pasir jahiliyya (kebodohan). Pendidikan 

merupakan sarana terpenting bagi pertumbuhan, dorongan dan 

perkembangan kesantunan warga negara, pendidikan bukan hanya 

pengembangan kecerdasan manusia, tetapi juga mengembangkan 

seluruh aspek kepribadian manusia itu sendiri.8 Dalam pendidikan 

Islam tujuan utamanya adalah melengkapi pembentukan akhlak 

mulia baik secara vertikal yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, maupun secara horizontal yaitu sebagai manusia sosial yang 

selalu berhubungan dengan sesama manusia. 

Hakikat pendidikan akhlak dalam islam adalah membangun 

hubungan antar manusia agar akhlaknya menjadi lebih sempurna, 

agar kehidupannya selalu terbuka kepada kebaikan dan tertutup dari 

segala macam kejahatan. Akhlak sendiri merupakan bagian integral 

dari kehidupan manusia dan mampu membedakan manusia dengan 

makhluk lain di muka bumi karena manusia dikaruniai pemikiran 

yang berguna dalam membedakan yang baik dan yang jahat. Dengan 

bantuan akhlak dapat mendorong manusia untuk menunaikan 

kewajibannya sebagai hamba Allah dan memenuhi syarat di muka 

bumi untuk membangun dunia ini dengan konsep yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt.9 Masalah akhlak menjadi perhatian utama 

dalam ajaran islam karena pentingnya akhlak, maka salah satu tugas 

Nabi Muhammad SAW adalah meningkatkan akhlak manusia agar 

berperilaku baik dalam kehidupan di dunia. 

۴َوإِنََّك لَعَلَى  ُخلٍُق َعِظيمٍ   

Artinya: 

Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi 

pekerti yang agung. (QS. Al-Qalam : 4) 

 
7Tim Penyusun, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 3. 
8Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 

8. 
9Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Kencana, 2011) h.v  

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=68
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 Akhlak adalah kekuatan batin yang menggabungkan 

kecenderungan baik dan buruk dalam praktiknya, akhlak tidak dapat 

disamakan dengan etika, jika etika dikaitkan dengan kesopanan 

sedangkan akhlak cenderung dikaitkan dengan perilaku eksternal, 

maka akhlak memiliki makna yang lebih luas, termasuk sikap 

mental dan pikiran. Jelas bahwa salah satu cara untuk mencapai 

akhlak yang baik adalah melalui sistem pendidikan yang tepat agar 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.10 

Pendidikan akhlak juga merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan umum nasional. Jadi sama pentingnya dan tidak bisa 

dipisahkan dari aspek lain seperti spiritualitas agama, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan dan keterampilan. Akhlak merupakan 

suatu landasan yang sangat kokoh bagi kehidupan manusia, karena 

pendidikan akhlak akan menjadikan manusia menjalani 

kehidupannya secara harmonis, efektif dan bermakna bagi bangsa 

dan agamanya. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan misi 

utama yang harus dipenuhi dalam kehidupan seorang muslim. 

Eksistensi seorang muslim merupakan cerminan dari perilaku 

moralnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada dasarnya akhlak lah yang membedakan manusia dengan 

binatang, maka masalah akhlak harus diperhatikan agar manusia 

dapat melawan hawa nafsunya, untuk menjaga keagungan fitrahnya 

sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak yang mulia, 

dalam hal ini. Akhlak Rasulullah SAW ialah yang paling sempurna, 

karena berdasarkan pengamatan penulis, pertama ternyata masih 

banyak anak yang kurang peduli kepada kedua orang tuanya, hal ini 

terlihat pada perilaku anak-anak dalam kehidupan sehari-hari yang 

sering cenderung memberontak terhadap orang tuanya, membentak 

orang tua, sikap yang buruk terhadap orang tua, selalu membohongi 

orang tua, serta selalu bertentangan kepada kedua orang tua ketika 

orang tua menasehati kesalahannya dan bahkan tidak menuruti sama 

sekali perintah dari orang tua, hal ini yang dipengaruhi oleh berbagai 

 
10Beni Ahmad Saebeni dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2010) h.11 
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faktor, baik lingkungan maupun sosial dan faktor lain yang dapat 

menyebabkan terbentuknya akhlak pada anak.11 

Didalam QS. Al-Isra’: 23-24 memiliki makna pendidikan akhlak 

yang membahas tentang perintah untuk tidak menyembah selain 

Allah dan berbuat baik kepada orang tua, merendahkan diri 

dihadapan mereka berdua,memberikan cinta kasih sayang yang tulus 

dan selalu berdoa untuk kedua orang tua, maka begitu sangat penting 

ayat ini untuk dikaji dan dipahami secara mendalam dengan 

penyimpangan-penyimpangan yang marak terjadi di masyarakat. 

Setelah mempelajari pentingnya memiliki akhlak terpuji dan 

menjauhi akhlak tercela dalam QS. Al-Isra’: 23-24 diharapkan para 

pendidik dapat menggunakan Al-Qur'an sebagai acuan dan pedoman 

dalam pembentukan dan pengembangan akhlak. Maka dari itu 

penulis memilih sebuah karya ilmiah yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam Surah Al- Isra’ : 

23-24 ( Tela’ah tafsir  Asy- Sya’rawi dan Al-Misbah )” 

 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Supaya pembahasan ini lebih terarah, maka peneliti 

memfokuskan pada penelitian berikut ini: Nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam QS. Al-Isra’: 23-24 tela’ah tafsir 

Asy-Sya’rawi dan Al-Misbah meliputi dua dimensi yaitu tauhid 

Allah SWT yaitu bahwa tidak boleh menyembah selain Allah dan 

juga berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa mengabaikan 

mereka dan kemudian tidak pernah mengatakan "ah" kepada 

mereka. Fokus penelitian yang dilakukan peneliti disini adalah 

untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang 

terkandung dalam QS. Al- Isra’: 23-24 (tela'ah tafsir Asy-

Sya’rawi dan Al-Misbah). 

Sub fokus pada pendidikan akhlak dalam penelitian ini : 

1. Di dalam Pendidikan akhlak terdapat tujuan nya yang dapat 

mengembangkan potensi manusia agar terbentuk nya 

 
11Anwar Rosihon, op.cit h. 205 
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akhlak yang baik. 

2. Di dalam Pendidikan akhlak terdapat metode bahwa 

pendidikan itu harus mengarah kepada pembentukan 

pendidikan akhlak mulia. 

3. Didalam Pendidikan akhlak ini memiliki Materi sebagai 

bahan terbentuknya pendidikan akhlak. 

4. Didalam pendidikan akhlak juga terdapat pengevaluasian 

Pendidikan akhlak yang dapat mengukur dan menilai 

sejauh mana pendidikan akhlak terbentuk. 

 

D. Rumusan Masalah 

Masalah dengan penelitian ini adalah hubungan yang disengaja 

antara apa yang akan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. 

Ada masalah yang disengaja dalam penelitian antara apa yang 

benar-benar dibutuhkan dan apa yang tidak tersedia. Jadi peneliti 

memiliki masalah penelitian yang dapat mengidentifikasi 

kesenjangan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

dalamnilai-nilai pendidikan akhlak surahAl-Isra: 23-24 menekankan 

bahwa manusia harus selalu mengabdikan diri hanya kepada Allah 

SWT dan menghormati orang tuanya. Jadi, masalah utama dengan 

judul skripsi ini ialah “Nilai- nilai pendidikan akhlak apa saja 

yang terkandung dalam surah Al-Isra’: 23-24 (Tela’ah tafsir 

Asy-Sya’rawi dan Al-Misbah) ?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang harus 

dicapai oleh peneliti, sehingga harus ada kesepakatan dalam 

penelitian yang harus disiapkan oleh peneliti: 

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan nilai-nilai 

pendidikan akhlak 

2. Untuk mengetahui apa saja isi yang terkandung dalam ayat QS. 

Al- Isra’: 23-24 

3. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan 

Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi terhadap nilai-nilai 

pendidikan akhlak 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat  dalam penelitian  ini ialah :  

1. Secara teoritik, yaitu sebagai berikut :  

Dengan bantuan pemikiran, pengetahuan, yang relevan dengan 

proses pendidikan. Tujuannya adalah untuk berperan penting 

dalam pengembangan nilai-nilai pendidikan akhlak, baik secara 

umum maupun secara khusus. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat mengetahui nilai-nilai pendidikan apa saja yang 

terkandung dalamsurah Al-Isra’: 23-24 Tela’ah tafsir  Asy- 

Sya’rawi dan Al-Misbah. 

b. Sebagai persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd) difakultas tarbiyah dan ilmu kependidikan 

jurusan pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. 

c. Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan hasil 

penelitian ini dapat berkembang khususnya dalam keilmuan 

melalui kontribusi yang positif. 

d. Dengan penelitian ini tentunya sangat diharapkan agar dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam 

menerapan pengetahuan nilai-nilai pendidikan akhlak 

terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. 

e. Peneliti berharap kajian ini akan memuat link dari berbagai 

kalangan yang fokus pada proses nilai-nilai pendidikan 

akhlak. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Perbedaan dan Persamaan  dari Penelitian Terdahulu yang Relavan 

a. Persamaan dalam peneliti ini dengan penelitian terdahulu ialah 

a) Dalam penelitian Hendra Alkampari, Siti Maimunah dkk,dan 

MIS Junanah, mereka sama membahas tentang tafsir Al-Misbah 

b) Penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang Qur’an Surah 

Al-Isra’ 

c) Persamaan dalam memberi Perintah untuk berbuat ihsan kepada 

kedua orangtua, tidak berkata kasar kepada kedua orang tua, 

mengucapkan kata-kata yang mulia, berprilaku kasih sayang 

kepada kedua orangtua dan mendoakan kedua orangtua. 

b. Perbedaan dalam peneliti ini dengan penelitian terdahulu ialah 
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a) Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai tafsir Asy-

Sya’rawi, sedangkan penulis akan membahas corak penafsiran 

yang berasal dari salah satu mufassir (Tafsir asy-Sya’rawi). 

b) Dalam penafsiran asy- syarawi ini berbeda dengan penelitian 

tedahulu karena tafsir asy-sya’rawi terbiasa memadukan metode 

tahlilidan maudu'i, yaitu berangkat dari kebutuhan masyarakat, 

sehingga ide-idenya membumi, tidak melepaskan tradisi dan 

pendapat ulama-ulama terdahulu. 

c) Sistematis penulisan penelitian terdahulu sangat berbeda dengan 

sistematis sekarang. 

d) Penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang QS. Al-Isra’, 

akan tetapi letak ayat nya berbeda. 

e) Dalam penelitian terdahulu Ishlahah membahas tentang makhluk 

sosial, sedangkan kajian yang penulis buat tidak membahas 

mengenai hal tersebut. 

 

Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian terdahulu yang 

relavan : 

1. Ahmad  Madani dan Muhammad Nasir,"Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak Anak Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra’: 

23 (Studi Kasus Pendidikan Akhlak Anak di Desa Koto 

Boyo Kecamatan Batin Kabupaten Batang Hari" Tahun 

2020. Hasil penelitian menemukan bahwa peran kegiatan 

dalam memberikan pendidikan dan pada anak-anak 

ditingkatkan dengan karakteristik nilai-nilai pendidikan.12 

2. Ishlahah, “Nilai-nilai pendidikan akhlak sosial dalam QS. 

Al-isra’ : 37”, tahun 2020. Dari kajian ini dapat disimpulkan 

bahwa nilai-nilai pendidikan moral sosial terkandung dalam 

 
12Muhammad Nasir Ahmad Madani, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

Anak Dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ayat 23 (Studi Kasus Pendidikan Akhlak 

Anak Di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin Kabupaten Batang Hari)" (Jambi 

:UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) 

<https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ahmad+Mad

ani+dan+Muhammad+Nasir+Nilai+nilai+pendidikan&btnG=#d=gs_qabs&u

=%23p%3DQVskEpYKjC4J>.accessed 15.00 wib, 18 Mei 2021, h. 57. 
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QS. Al-isra’ Ayat 37 menyatakan bahwa tidak wajar 

sombongnya orang-orang yang merupakan makhluk sosial 

dan saling membutuhkan. “Sesungguhnya kamu tidak akan 

pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah 

mencapai ketinggian gunung.” Hal ini menunjukkan bahwa 

manusia adalah makhluk kecil. Orang-orang yang hidup 

bersama dalam suatu komunitas tentu saja harus menjalani 

kehidupan sosial yang baik untuk kebaikan komunitas. 

Masyarakat harus memiliki akhlak sosial yang baik agar 

dapat terjalin kehidupan sosial yang damai dan harmonis, 

salah satunya adalah sikap tawadhu', yaitu sikap 

merendahkan diri dalam bentuk pangkat, jabatan, kekayaan 

dan lain-lain. Memang, manusia adalah makhluk lemah 

yang memiliki banyak keterbatasan dan tidak dapat 

mencapai apa pun di luar kemampuannya.13 

3. Siti Maimunah dkk, “Penafsiran Modern Muslim Indonesia 

Tentang Birr Al-wālidayn Dalam QS. Al-isra’[17]: 23-24 

(Kajian Komparatif Terhadap Tafsir Al-azhar Dan Tafsir 

Al-misbah)”, tahun 2021, Berdasarkan penelitian ini, 

dikatakan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa kedua 

penafsir tersebut sampai pada kesimpulan dalam 

interpretasinya bahwa manifestasi dari sikap Birr al-

walidain adalah pemenuhan ihsan kepada kedua orang tua, 

dan bukan percakapan kasar dengan keduanya. orang tua, 

kata-kata mulia, perilaku. dengan cinta kepada kedua orang 

tua dan mendoakan kedua orang tua. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa kedua mufassir menggunakan metode 

tahlili dan memilih gaya penafsiran adab al-ijtimai, yaitu 

mendeskripsikan sebuah ayat Al-Qur'an dengan bahasa 

 
13Ishlahah, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Sosial Dalam QS. Al-Isra 

Ayat 37” (Semarang: UIN  Walisongo Semarang, 2020) 

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/ accessed 21;05 wib, 18 Mei 2021, h. 

101 . 
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yang mudah dipahami dan menarik serta dapat berorientasi 

budaya. dan kehidupan sosial.14 

4. Hakim Hendra Alkampari, “Ihsan Perspektif Quraish 

Shihab (Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua 

Dalam Tafsir Al-mishbah Surat Al-isra Ayat 23)” tahun 

2020, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi 

bahasa, Ihsan berasal dari kata Arab Ihsanan, yang terdiri 

dari huruf Alif, Ha, Sin dan Nun. Kata masdar ini berasal 

dari lafadz ahsana-yuhsinu-ihsanan, yang berarti muta'addi 

(peralihan) secara mandiri (bi nafsih) atau termasuk unsur 

lain (bi ghairich). Kata ini berarti kebaikan, kebaikan, lebih 

sehat, lebih indah, kesenangan. Ihsan juga dapat diartikan 

sebagai perbaikan atau perbaikan.15 

5. MIS Junanah, “Nilai-Nilai pendidikan karakter dalam QS. 

Al-Isra’ ayat 23-38 Telaah Tafsir Al Misbah karya 

M.Quraish Shihab dan relevansinya dengan nialai-nilai 

pendidikan karakter indonesia” tahun 2019. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai-nilai penanaman karakter meliputi 

(1) nilai agama (2) nilai jujur (3) nilai disiplin (4) nilai 

demokrasi (5) nilai kerja keras (6) nilai damai (7) nilai 

peduli sosial (8) nilai tanggung jawab.16 

6. Munir Abdullah, “Nilai-nilai pendidikan agama islam di 

keluarga dalam Al-Qur’an analisis surat Al-Isra’ ayat 23-

 
14Siti Maimunah, "Penafsiran Modern Muslim Indonesia Tentang 

Birr Al-Wālidayn Dalam QS. Al-Isra’[17]: 23-24 (Kajian Komparatif 

Terhadap Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)" (Jambi: Universitas Islam 

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi, 2021) https://repository.uinjambi.ac.id 

, accessed 21:30 wib, 18 Mei 2021, h. 65. 
15Hakim Hendra Alkampari, "Ihsan Perspektif Quraish Shihab, 

Analisis Tentang Ayat Ihsan Kepada Orang Tua Dalam Tafsir Al-Mishbah 

Surat Al-Isra Ayat 23" (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020) 

https://repository.uin-suska.ac.id/30347/ accessed 22:00 wib, 18 Mei 2021, h. 

117. 
16MIS Dr. Junanah, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam QS. Al- 

Isra Ayat 23-24 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan 

Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Indonesia’ 

(Universitas Islam Indonesia, 2020) <http://hdl.handle.net/123456789/17797 

> accessed 16.00, 15 November 2021, h. 88. 
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24”, tahun 2020, mengatakan penelitian ini memberikan 

hasil bahwa Surat Al-Qur'an Al-Isra’: 23-24 mengandung 

nilai-nilai pendidikan islam, di antaranya nilai akidah, nilai 

ibadah dan nilai moral. Orang tua harus menanamkan nilai-

nilai tersebut pada anak-anaknya sedini mungkin dalam 

lingkungan keluarga, karena sesungguhnya orang tua adalah 

pendidik utama bagi anak. Penanaman nilai-nilai tersebut 

harus dimulai dengan penanaman keimanan sebagai poros 

yang akan menentukan arah masa depan.17 

 

H. Metode Penelitian 

Agar penelitian lebih sistematis dan terarah pada tujuan yang 

diinginkan, beberapa hal dijelaskan di bawah ini: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah suatu sikap terhadap pokok bahasan yang 

sedang dipelajari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan tipe perpustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan 

kajian kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan 

untuk memecahkan masalah. Sumber penelitian dapat diterbitkan 

dalam jurnal penelitian, disertasi, disertasi, makalah penelitian, 

buku teks, artikel, laporan seminar, diskusi akademik, atau 

publikasi publik pemerintah atau lembaga lain.18 

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data penelitian 

Data adalah setiap fakta atau informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan pengumpul informasi. Maka dari itu Informasi 

adalah berita yang dihasilkan sebagai hasil pengolahan data 

yang digunakan untuk tujuan tertentu. 

b. Sumber Data 

 
17Munir Abdulullah, "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Di 

Keluarga Dalam Al-Qur’an Analisis Surah Al- Isra Ayat 23-24" (Bandung: 

UIN Sunan Gunung Jati, 2020) https://digilib.uinsgd.ac.id accessed 17: 20 wib, 

01 Juni 2021, h. 98. 
18Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 61. 
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Sumber data adalah subjek atau objek dari mana data itu 

diterima. Berdasarkan sumbernya, data survey dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu: 

a) Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan data utama yang 

diperlukan untuk penelitian, yang menjadi dasar untuk 

memberikan gambaran-gambaran yang terdapat dalam 

penelitian, berikut ini yang digunakan sebagai sumber data 

primer: 

1) Al-Qur’an Terjemah dan Al- Hadits 

2) Tafsir Khawatir Asy-Sya’rawi Haula al-Qur’an al-

Karim merupakan suatu judul tafsir asli dari karya yang 

dibuat oleh Syeikh Mutawalli as-Sya’rawi yang selalu 

berusaha menafsirkan Al-Qur’an dengan melihat 

realita kehidupan manusia ini terdapat di jilid 8 

3) Tafsir Al-Misbah jilid 7 karya M. Quraish Shihab 

b) Sumber data sekunder 

Data sekunder dianggap terkait dengan masalah dan 

digunakan sebagai data pelengkap untuk menguatkan data 

primer yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data 

sekunder berasal dari bahan bacaan berupa dokumen 

seperti buku, jurnal, makalah, kitab, majalah dan lain-lain 

yang diperlukan untuk mengisi data primer. 

3. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data primer dan 

data sekunder sebagai sumber informasi. Ini adalah studi 

literatur, sehingga peneliti menggunakan metode dokumenter 

untuk mengumpulkan informasi. Metode dokumen melibatkan 

pengumpulan dan analisis serangkaian dokumen yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Ketika informasi utama digunakan 

sebagai bahan utama untuk membalikkan masalah. Informasi 

sekunder digunakan untuk memberikan informasi tambahan 

yang tidak ditentukan dalam data utama. 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data. Analisis data 

yaitu menganalisis suatu informasi. Dalam analisis data, 
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merupakan proses pencarian dan pengumpulan data dari lokasi 

primer dan sekunder dari suatu perpustakaan, agar lebih mudah 

dipahami dan dikomunikasikan manfaatnya kepada orang lain. 

Langkah-langkah untuk mengidentifikasi data ini dapat 

dilakukan dengan menyiapkan data, membaginya menjadi 

beberapa bagian, membandingkan, memasukkan model, dan 

menarik kesimpulan.19 

 

Sifat dan Jenis Penelitian 

1) Sifat Penelitian 

Pada asalnya, penelitian ini merupakan kajian ilmiah, karena 

berusaha untuk menyempurnakan dan mengukur akurasi.20 

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis akan mencoba 

menggali informasi dari buku-buku, tafsir, Al-Qur'an dan 

hadits yang berkaitan dengan nama ulama ini. 

2) Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kepustakaan atau biasa disebut 

library research. Dalam hal ini, literatur pendidikan mengacu 

pada kumpulan dokumen dengan menggunakan berbagai 

bahan yang tersedia di perpustakaan. Dengan demikian, 

penulis dapat menentukan bahwa penelitian kepustakaan 

adalah penelitian dan penjelasan masalah menurut teori para 

ahli, dengan mengatasi kontroversi tentang masalah tersebut. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan suatu model pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk memberikan rancangan dan informasi 

tentang topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, dibagi menjadi lima bab, sehingga untuk 

meningkatkan kajian dan pemahaman skripsi ini, penulis 

menggunakan bahasan sebagai berikut: 

 
19Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Loc.Cit h. 62. 
20Sumardi Surya Brata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grafindo 

Persada, 1998) h. 18. 
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Bab I :  Pendahuluan 

Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab II ini berisi tentang Pengertian Nilai, Pengertian Pendidikan 

Akhlak, Dasar-dasar Akhlak, Tujuan dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pendidikan Akhlak, Ruang Lingkup Pendidikan 

Akhlak, Manfaat Pendidikan Akhlak, Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak. 

Bab III : Deskripsi Objek Penelitian 

Bab III ini berisi tentang Gambaran umum Tafsir Asy-Sya’rawi 

dan Al-Misbah, Biografi Penulis Tafsir Asy-Sya’rawi dan Al-

Misbah, Karya Tafsir Asy-Sya’rawi dan Al-Misbah, Metode 

Tafsir Asy-Sya’rawi dan Al-Misbah, Penafsiran Asy-Sya’rawi 

dan Al-Misbah, Corak Tafsir Asy-Sya’rawi dan Al-Misbah 

Bab IV : Analisis Penelitian 

Bab IV ini berisi tentang Analisa Penelitian, Teks ayat dan 

terjemahan QS. Al- Isra: 23-24, Asbabun Nuzul, Penjelasan 

Mufrodat, Munasabah QS. Al- Isra: 23-24, Kandungan QS. Al- 

Isra: 23-24, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Al- Isra: 

23-24 telaah tafsir Asy-Sya’rawi dan Al-Misbah, Relevansi 

Pendidikan Akhlak dalam QS. Al- Isra: 23-24 Telaah Tafsir Asy- 

Sya’rawi dan Al- Misbah dengan Pendidikan Akhlak saat ini 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Rekomendasi dan Daftar pustaka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Nilai 

  Nilai adalah hakikat yang berhubungan dengan sesuatu yang 

sangat penting bagi kehidupan seseorang, terutama dengan sesuatu 

yang berhubungan dengan perbuatan baik. Nilai berarti kualitas atau 

hal-hal yang mungkin atau bermanfaat bagi kemanusiaan. Nilai 

adalah sesuatu yang pokok, visioner dan konseptual. Nilai bukanlah 

subjek yang berbentuk, bukan nyata dan bukan hanya tentang soal 

benar dan salah yang membutuhkan bukti empiris, tetapi juga 

penilaian sosial yang diinginkan, suka atau tidak suka.1 

 Menurut sejumlah ahli tersebut meliputi: 

  

1) Menurut Chabib Thoha ialah nilai yang berhubungan dengan 

sistem kepercayaan juga yang berhubungan dengan suatu objek 

dan memberi makna (orang yang percaya). Jadi nilai adalah 

sesuatu yang berguna bagi orang-orang sebagai penghubung 

perilaku. 

2) Menurut seorang ahli yang bernama Robert Lawang, 

mengatakan bahwa definisi nilai adalah gambaran tentang 

sesuatu yang diinginkan, relevan, berharga, dan bagaimana hal 

itu dapat mempengaruhi setiap perilaku sosial setiap individu 

yang memiliki nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan 

cara hidup masyarakat. 

3) Menurut Koentjaraningrat bahwa Pengertian nilai merupakan 

bentuk budaya yang menjadi acuan setiap individu dalam 

masyarakat. Jenis budaya ini dapat diinginkan atau dibenci 

tergantung pada persepsi baik dalam masyarakat. 

 

  Dari pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa nilai 

adalah suatu entitas yang berhubungan dengan sesuatu yang sangat 

berarti bagi kehidupan seseorang. Esensi tidak berarti bahwa 

 
1Trigenda Karya, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda 

Karya, 1993) h. 101. 



 

 

sebelumnya orang membutuhkan nya, tetapi tidak berarti bahwa 

karena ada seseorang yang membutuhkan nya. Makna esensi hanya 

meningkat dengan tumbuhnya persepsi manusia. Dengan demikian, 

nilai adalah sesuatu yang dapat digunakan orang sebagai subjek, 

artinya semua baik atau buruk, sebagai abstraksi, sudut pandang, 

atau sudut pandang dari pengalaman yang berbeda dengan pilihan 

perilaku yang kuat.2 

  Segala sesuatu dianggap berharga jika tingkat apresiasi 

seseorang telah mencapai tingkat nilai bagi dirinya. Jadi, apa yang 

berharga bagi seseorang tidak harus berharga bagi orang lain, karena 

nilai ini sangat penting dalam kehidupan, dalam kehidupan ini ada 

kemungkinan hubungan antara subjek dan objek. Nilai adalah 

penggerak kehidupan, yang memberi makna dan legitimasi pada 

tindakan. Nilai memiliki dimensi intelektual emosional. Kombinasi 

kedua pengukuran ini menentukan nilai fungsinya dalam kehidupan. 

ى فَيُِضلَّكَ  َّبِعِ اْلَهو  ِ َوَْل تَت َك َخِلْيفَةً فِى اْْلَْرِض فَاْحكُْم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحق  دَاٗودُ اِنَّا َجعَْلن   َعْن ي 

ِ ۗاِنَّ الَِّذيْ  ِ َسبِْيِل ّٰللاه ۲۶ لَُهْم َعذَاٌب َشِدْيدٌ ْۢبَِما نَسُْوا يَْوَم اْلِحَساِب َࣖن يَِضلُّْوَن َعْن َسبِْيِل ّٰللاه  

Artinya: 

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah 

(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 

karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-

orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 

karena mereka melupakan hari perhitungan.” ( QS. Sad: 26). 

Jika unsur emosional sangat kecil ketika memaknai atau mengesahkan 

suatu tindakan, sedangkan unsur intelektual lebih dominan, maka 

kombinasi itu disebut norma atau prinsip. Norma atau asas seperti 

iman, keadilan, persaudaraan, dll, menjadi nilai jika hanya 

diterapkan pada bentuk perilaku kelompok, pemikiran, sehingga 

norma bersifat universal, sedangkan nilai relatif bersifat khusus 

untuk masing-masing kelompok. Nilai tidak harus sama untuk 

 
2Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996) h. 70. 



 

 

 

semua masyarakat, ada kelompok-kelompok yang berbeda dalam 

masyarakat atas dasar sosial-ekonomi, politik, agama-etnis yang 

masing-masing memiliki sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai 

ditanamkan pada diri individu dalam proses sosialisasi melalui 

berbagai sumber.3 

 

B. Pengertian Pendidikan Akhlak 

  Dari segi pendidikan, asal usulnya berasal dari kata “mendidik”, 

yang diikuti dengan awalan Me, sehingga menjadi “mendidik”, yang 

artinya memelihara memberikan pelatihan (pengajaran, bimbingan) 

yang tidak tergantikan terkait dengan akal pikiran moralitas. 

Selengkapnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa 

pendidikan berarti proses mengubah sikap dan perilaku individu 

atau kelompok orang agar menjadi dewasa melalui pendidikan dan 

pelatihan.4 Setidaknya ada tiga istilah dalam masyarakat Islam yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan pendidikan, yakni 1). 

Tarbiyah, 2 تربيه). Ta’lim 3 تعليم). Ta’dib تعديب. Pertama Tarbiyah 

 Menurut para pendukungnya, istilah tarbiyah berakar dari :(تربيه)

tiga kata, yaitu: yang pertama يربو  yang artinya (raba yarbu) ربا 

tumbuh dan berkembang, kedua ربي يرب (rabiya yarba) yang artinya 

tumbuh, dan ketiga رب يرب (Rabba yarubbu)artinya mengendalikan, 

memperbaiki, mengarahkan,dan memelihara.5 Kedua ialah Ta’lim : 

Proses belajar yang berkelanjutan sebagai pribadi yang lahir melalui 

perkembangan fungsi pendengaran, penglihatan dan jantung. Yang 

ketiga adalah Ta'dib: artinya mengakui kebenaran hakikat bahwa 

ilmu dalam  bentuk keberadaannya berfungsi secara tertib dan 

hierarkis dengan berbagai tingkatan dan derajat yang 

berbeda,sebagai untuk tempat yang layak bagi seseorang, kaitannya 

 
3Ibid, hlm. 71 
4Halimah Tusa’diah, "Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an Surah 

Luqman Ayat 12-19 Studi Tafsir Al-Misbah" (Bandar Lampung: UIN Raden 

Intan Lampung, 2017)https://123dok.com/document/yrdo0ejq-pendidikan-

akhlak-surat-luqman-studi-tafsir-misbah-repository.html accessed 10:00 wib, 

2 Juni 2021, h. 29. 
5Muhammad Ridwan, "Konsep Tabiyah, Ta’lim dan Ta’dib Dalam 

AL-Qur’an", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1 No.1 (Agustus, 2018), h. 50  



 

 

dengan fitrah ini ialah kapasitas dan potensi, aspek fisik, intelektual 

dan spiritual seseorang. 

  Berdasarkan UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab 1, Pasal 1 ayat menyatakan bahwa pendidikan adalah 

upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar untuk 

menyelenggarakan proses pembelajaran agar peserta didik 

mengembangkan dengan cara aktif potensi dirinya untuk memiliki 

agama, kekuatan rohani, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

  Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran 

sadar atau bimbingan oleh seorang pendidik bagi perkembangan 

jasmani dan rohani seseorang untuk pembentukan kepribadian 

utama. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu 

dari aspek yang sangat berperan, pendidikan dapat diperlukan untuk 

pembentukan kepribadian yang baik pada generasi muda sehingga 

yang utama adalah memiliki kepribadian. 

فَعَلَْيِه بِالِعْلِم َوَمْن أََرادَ اآلِخَرةَ فَعَلَْيِه بِالِعْلِم َوَمْن أََرادَهَُما فَعَلَْيِهبِاِعْلمِ َمْن أََرادَ الدُّْنيَا  حديث ) 

  (رواه البخاري ومسلم

 Artinya: 

“Barangsiapa yang menginginkan kebaikan di akhirat, maka dengan 

ilmu. Barang siapa mencintai keduanya, maka harus dengan ilmu” 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

  Menurut Frederick J. Mc Donald bahwa pendidikan adalah suatu 

proses yang tujuannya untuk mengubah sifat manusia atau individu. 

Menurut M.J. Langeveld, pendidikan adalah upaya membawa 

manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.6 Pendidikan 

adalah upaya membantu anak memenuhi tugas-tugas kehidupannya 

agar dapat mandiri dan bertanggung jawab secara moral. Pendidikan 

juga didefinisikan sebagai pengejaran penentuan nasib sendiri dan 

tanggung jawab. Menurut Breiter yang dikutip oleh Abdul Majid 

Diane Andayan, pendidikan adalah masalah tujuan bagi anak dalam 

 
6Muslimah, "Pendidikan Dan Metode Pembelajaran Menurut Sholeh 

Abdul Aziz Abdul Majid", Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol.2 No.1 

(Bulan,2020) h. 13 



 

 

 

belajar mengajar berarti tindakan yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menjadi manusia yang 

sempurna. Dengan demikian, pendidikan adalah usaha orang 

dewasa yang bekerjasama dengan anak, dapat ditujukan untuk 

perkembangan jasmani menuju kedewasaan guna mencapai tujuan. 

 

  Al-Qur'an adalah kalam Allah yang digunakan oleh umat islam 

sebagai bentuk kehidupan yang tak terbantahkan. Di dalamnya 

terkandung ajaran-ajaran dasar atau prinsip-prinsip dasar tentang 

segala aspek kehidupan manusia, yang kemudian dapat 

dikembangkan menurut penilaian masing-masing, salah satu 

masalah yang muncul adalah masalah pendidikan.7 Keluarga adalah 

lembaga pendidikan terpenting yang pertama dikenal anak, karena 

kedua orang tua adalah orang pertama yang mengenali anak 

menerima pendidikan, perhatian, bimbingan, menerima rasa hangat 

yang mengalir di antara kedua orang tua kepada anaknya merupakan 

dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan psikologis, 

serta untuk nilai-nilai sosial dan agama. Seorang anak dapat mulai 

belajar tentang kehidupannya dalam keluarga, setiap orang tua harus 

mengetahui dan memahaminya, anak dilahirkan dalam lingkungan 

keluarga yang tumbuh dan berkembang sampai anak memutuskan 

ikatan keluarga. 

  Anak sangat membutuhkan teladan dalam hidupnya saat mereka 

tumbuh dewasa. Contoh dalam islam adalah uswah hasanah atau 

keteladanan, contoh ini pertama kali didapat dari lingkungan 

keluarga. Anak-anak sering meniru tindakan rekan terdekat, 

pengagum, atau figur otoritas mereka. Kekuasaan muncul dalam diri 

seseorang karena kelebihan orang tersebut. Selain keluarga utama 

yaitu orang tua, pendidikan dicapai melalui membaca, guru, dan 

tokoh masyarakat yang terkenal. Keluarga dianggap sebagai 

pendidikan dasar karena pendidikan yang langsung di dalam 

keluarga berdampak besar bagi kehidupan anak dalam pendidikan 

 
7Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an 

(Surabaya: Rajawali Pers, 2012) h. 18. 



 

 

selanjutnya, misalnya di lingkungan sekolah ataupun masyarakat.8 

Tujuan pendidikan dalam keluarga adalah agar anak mampu 

berkembang secara optimal, meliputi seluruh aspek perkembangan 

fisik, mental dan emosional. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

dalam haditsnya: 

 

َسانِِه، َكَمثَِل اْلبَِهْيَمِة  كُلُّ َمْولُْوٍد يُْولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ، فَأَبََوا َرانِِه أَْو يَُمِج  دَانِِه أَْو يُنَِص  هُ يَُهِو   

(حديث رواه البخاري)  تَْنتُِج اْلبَِهْيَمةَ، َهْل تََرى فِْيَها ِمْن َجدَْعاَء؟    

Artinya :  

“Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang 

menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana 

permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan, apakah kalian 

melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? ( HR. Al- 

Bukhari) 

  Selaku kepala pendidikan yaitu drg. Abdul Nassih, bahwa ketika 

seorang manusia dilahirkan dalam keadaan tauhid, keimanan, 

ketaqwaan kepada Allah, menjaga kesuciannya dari najis, maka 

ketika ia telah mempersiapkan untuk dirinya pendidikan di rumah, 

pergaulan yang baik dalam masyarakat, lingkungan belajar, 

sehingga tidak diragukan lagi bahwa anak akan tumbuh 

mengembangkan iman yang kuat teguh, karakter yang sangat jujur 

berdasarkan didikan yang baik. Berdasarkan kata akhlak dalam 

bahasa atau etimologi ini adalah jamak dari kata perangai ataupun 

perilaku tabiat.9 

ِذى اْلقُرْ  َ َوبِاْلَواِلدَْيِن اِْحَسانًا وَّ ى  َواِذْ اََخذْنَا ِمْيثَاَق بَنِْي  اِْسَرۤاِءْيَل َْل تَْعبُدُْوَن اِْلَّ ّٰللاه م  ى َواْليَت  ب 

وةَۗ  ثُمَّ تََولَّْيتُْم  ك  تُوا الزَّ وةَ َوا  ل  اَقِْيُموا الصَّ ِكْيِن َوقُْولُْوا ِللنَّاِس ُحْسنًا وَّ ْنكُْم َواَ َواْلَمس  ْنتُْم اِْلَّ قَِلْيًًل م ِ

ْعِرُضْونَ  ۸۳مُّ  

Artinya :  

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, 

"Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah 

kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-

orang miskin. dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, 

 
8Ibid, h. 19. 
9Manna Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an (Bogor: litera 

Antarnusa, 2011) h. 301. 



 

 

 

laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian 

kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, 

dan kamu (masih menjadi) pembangkang. (Q.S Al-Baqarah: 83).10 

 

  Dalam pembentukan karakter yang baik maka, seseorang akan 

terbiasa melakukannya secara berulang-ulang. Kata akhlak berasal 

dari kata Yunani “ethos” (adat istiadat), bentuk jamaknya “ta etha” 

berasal dari bahasa latin “mos” (adat istiadat) jamak “mores”. Jadi 

keduanya memiliki arti yang sama, hanya asal bahasanya saja yang 

berbeda. Akhlak diartikan sebagai ilmu budi pekerti, khususnya 

ilmu yang berusaha mempresentasikan perilaku manusia, sehingga 

menghargai perbuatan baik dan buruk manusia. Ada beberapa ahli 

yang memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi hal yang sama 

berlaku dari segi terminologi atau segi perilaku manusia. Berikut ini 

beberapa pendapat dari para ahli yakni: 

a) Menurut Muhammad bin Ali Asy Sya’rif Al Jurjani 

 Akhlak ialah sesuatu yang berakar pada orang, baik atau buruk, 

suatu sifat yang darinya mudah untuk menghasilkan tindakan 

tanpa berpikir. 

b) Menurut Ja’ad Maulana 

 Segala macam gerak adalah jiwa manusia, yang biasanya lahir 

dari perbuatan dan perkataan yang mengungkapkan sifat baik dan 

buruk. 

c) Menurut Ibrahim Anis  

 Sifat-sifat yang melekat pada jiwa yang memunculkan berbagai 

tindakan baik atau buruktanpa perlu direnungkan.11 

 

  Akhlak adalah perilaku yang merupakan hasil perpaduan antara 

hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan dan kebiasaan yang berpadu 

membentuk suatu tindakan moral yang mengasimilasi realitas 

kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari inilah lahir makna 

akhlak yang terkandung dalam diri manusia, sehingga dapat 

 
10Tim Penyelenggara Terjemah Al-Qur‟an Depag RI, Al-Qur’an dan 

Terjemah (Semarang: Toha Putra, 1995) hlm. 12. 
11Eneng muslihah, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Pt Diadit Media, 

2010) h. 90. 



 

 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang 

bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dari sinilah muncul 

bakat akhlak, kekuatan jiwa yang memotivasi seseorang untuk 

berbuat baik dan mencegah melakukan suatu bentuk kejahatan. 

Allah SWT mendorong manusia untuk memperbaiki akhlaknya 

ketika melakukan suatu kesalahan.12 

 

  Relevansi pendidikan akhlak terletak pada kenyataan bahwa 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari menjadi cermin kehidupan 

seseorang dalam bermasyarakat dan bernegara. Akhlak adalah 

pendirian keimanan dalam segala bentuk tingkah laku, pengasuhan 

dan perkembangan akhlak anak. Orang tua memberikan contoh 

khusus seperti, perilaku santun dengan orang tua dalam komunikasi  

antara ibu, ayah dan masyarakat. Akhlak dalam diri setiap orang, 

serta ikatan yang sangat kuat dan selalu terhubung satu sama lain. 

Ketika ikatan akhlak terputus, maka hubungan manusia juga akan 

menderita, akibat dari tatanan sosial akan terlalu longgar, ketika 

hubungan sosial hancur dan kekuatan mereka akan hancur juga.13 

  Akhir-akhir ini banyak dikeluhkan oleh orang tua, dalam 

pendidikan, keagamaan dan sosial karena anak-anak, terutama pada 

remaja dan anak muda yang baru memulai sulit untuk dikendalikan, 

misalnya mereka nakal, keras kepala, suka memecahkan masalah, 

asusila, dan hal-hal yang mengganggu ketentraman masyarakat. 

Terdapat 7 Faktor yang dapat menyebabkan menurunnya akhlak ialah 

: 

1) Keharmonisan hidup di dalam rumah tidak terjamin. 

 Kurangnya ketaatan terhadap ajaran agama akan menimbulkan 

salah paham, saling menolak, saling tidak menghargai, tidak 

saling menyayangi dalam keluarga. Adanya perselisihan antara 

ibu dan ayah ini tidak boleh sampai menimbulkan kekhawatiran 

bagi anak-anak, mereka akan takut dan khawatir, karena 

mereka tidak tahan melihat orang tua yang tidak seimbang, 

 
12Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat 

(Jakarta: Kencana, 2014) h. 56. 
13Zakiah Deradjat, Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental 

(Jakarta: Haji Masagung, 1994) h. 28. 



 

 

 

kemudian anak akan cemas, akan mudah mendorong tindakan 

yang merupakan ekspresi dari perasaannya, yang biasanya 

mengganggu ketenangan orang lain. Terdapat dalam QS. Al-

Furqan: 74 

 

اْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقْينَ  ةَ اَْعيٍُن وَّ يهتِنَا قُرَّ ۷۴ اَِماًماَوالَِّذْيَن يَقُْولُْوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن اَْزَواِجنَا َوذُر ِ  

 

 Artinya:  

 “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, 

anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami 

pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan: 

74) 

2) Kurangnya bimbingan dalam mengisi waktu luang yang baik  

 Masa muda adalah masa untuk memimpikan banyak hal, yang 

masih jauh. Jika dibiarkan tidak dikelola, mereka bisa tersesat 

dan kehilangan jalan yang benar. Kegagalan belajar seolah 

hanya fokus pada peningkatan ilmu pengetahuan, hanya isi 

pikiran tanpa keyakinan agama yang dapat menuntun pada 

jiwa, akan menjadi budaya yang dipimpin dalam kehidupan 

orang-orang berharga, yang harus menyatukan orang-orang 

seperti mereka orang sukses. 

 

تََك قَْبَل َسقَِمَك، َوِغنَاَك قَْبَل  حديث  )اْغتَنِْم َخْمًسا قَْبَل َخْمٍس: َشبَابََك قَْبَل َهَرِمَك، َوِصحَّ

ْقِرَك، َوفََراَغَك قَْبَل شُْغِلَك، َوَحيَاتَِك قَْبَل َمْوتِكَ فَ  (رواه النسائي والبيهقي   

 Artinya: 

 "Jagalah lima perkara sebelum (datang) lima perkara (lainnya). 

Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu 

sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu dan hidupmu 

sebelum matimu." (HR Nasai dan Baihaqi). 

3) Tidak menanamkan semangat beragama. 

 Di dunia sekarang ini, tampaknya orang tidak peduli dengan 

agama. Anak-anak tidak sadar tumbuh dewasa tanpa agama, 

terutama keyakinan agama dalam keluarga, keluarga hanya 

peduli pada pengetahuan umum dan kurang pengasuh agama. 

Mereka tidak mengerti bahwa jika keyakinan mereka menjadi 



 

 

bagian integral dari karakter mereka, maka keyakinan tersebut 

dapat mengendalikan semua tindakan, perkataan, dan pikiran.14 

(QS. Al Mujadalah :11) 

ُ لَكُْمۚ َواِ  ِلِس فَاْفَسُحْوا يَْفَسحِ ّٰللاه ا اِذَا قِْيَل لَكُْم تَفَسَُّحْوا فِى اْلَمج  َمنُْو 
ذَا قِْيَل اْنشُُزْوا ي  اَيَُّها الَِّذْيَن ا 

ٍتۗ  َمنُْوا ِمْنكُْمْۙ َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم دََرج  ُ الَِّذْيَن ا  ُ بَِما تَْعَملُْوَن  فَاْنشُُزْوا يَْرفَعِ ّٰللاه َوّٰللاه

۱۱َخبِْيرٌ   

 

 Artinya: 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” 

maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu 

kerjakan.” (QS. Al Mujadalah :11) 

4) Ketidak pedulian terhadap lingkungan 

 Saat ini, orang tidak peduli dengan lingkungan karena kontrol 

hidup dan waktu. Pada saat yang sama kepedulian terhadap 

lingkungan adalah tata kelola masyarakat, terutama memerangi 

kemaksiatan dan moralitas. Jadi kita perlu belajar untuk saling 

menghargai dan menghormati agar tidak terjadi kesalah 

pahaman di masyarakat.( QS. Shad 27-28 ) 

َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواألْرَض َوَما بَْينَُهَما بَاِطًل ذَِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكفَُروا فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا 

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي األْرِض أَْم  ۷۲ ِمَن النَّاِر  أَْم نَْجعَُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ارِ  ۲۸نَْجعَُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ   

 Artinya: 

 27. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang 

ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah 

anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang 

kafir itu karena mereka akan masuk neraka. 

 
14Oemar bakry, Akhlak Muslim (Bandung: Angkasa, 1993) h. 47. 



 

 

 

28. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang 

yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami 

menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-

orang yang berbuat maksiat. ( QS. Shad 27-28 ) 

5) Mengkonsumsi sumber-sumber bacaan yang merusak  

 Banyak buletin dunia maya biasanya menampilkan atau 

membuat beberapa jenis informasi dalam buku, buletin, dan 

sebagainya. Jika informasi ini mengandung materi yang 

menipu, menyinggung, atau cabul, dan publikasinya dapat 

mempengaruhi ideologi privasi anak, maka hal ini dapat 

merusak iman dan keyakinan seseorang dandapat 

menyebabkan gangguan. Terutama bagi anak yang belum bisa 

memahami pro dan kontra, membaca atau melaporkan bahaya 

dapat mempengaruhi perilaku anak. Dengan rujukan QS. Al-

Anfal ayat 24-25 : 

سُوِل إِذَا دََعاكُْم ِلَما يُْحيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ هللاَ  ِ َوِللرَّ يَُحوُل  يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِِلَّ

ْم  َواتَّقُوا فِتْنَةً َْل تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنكُ   ۲۴بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُروَن 

ةً َواْعلَُموا أَنَّ هللاَ َشِديدُ اْلِعقَابِ    ۲۵َخاصَّ

 Artinya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan 

seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang 

memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya 

dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. 

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus 

menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan 

ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya..” (QS. Anfal 

ayat 24-25) 

6) Penyalahgunaan teknologi 

 Satu penyebab utama rendahnya perilaku moral pada anak 

adalah penggunaan teknologi yang tidak tepat, dengan 

kemudahan mengakses data dari seluruh dunia dengan telapak 

tangan, dapat menghemat biaya. Misalnya, seorang anak ingin 

tahu tentang segala hal, ketika seorang anak ingin mengetahui 

sesuatu, mereka akan menggunakan metode agar mereka 



 

 

mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Ketika seorang anak 

memanfaatkan internet dengan baik, mereka akan menemukan 

atau mencari sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Hal ini 

disebabkan terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh anak.15 Terdapat didalam QS. Al-Isra: 85 

 

 

 

 

ْوُح ِمْن اَْمِر َرب ِْي َوَما   ْوحِۗ قُِل الرُّ ْونََك َعِن الرُّ
َن اْلِعْلِم اِْلَّ قَِلْيًًل َويَْسـَٔلُ ۸۵اُْوتِْيتُْم م ِ  

 Artinya:  

 Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. 

Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan 

kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.”(QS. Al-Isra: 85). 

7) Kurangnya kontrol orang tua 

 Seorang anak di zaman sekarang membutuhkan 

kepemimpinan, membutuhkan pengawasan orang tua, karena 

ketika anak sudah mulai lebih besar akan membuatnya ingin 

tahu lebih banyak tentang apa yang ingin mereka ketahui. 

Dengan kemajuan teknologi, orang tua sekarang membutuhkan 

orang-orang yang dapat mengawasi, mengajar, dan 

memberikan anak-anaknya sopan santun agar anak-anaknya 

tidak tersesat. Terdapat didalam QS. At-Tahrim: 6 

قُْودُ  ا اَْنفَُسكُْم َواَْهِلْيكُْم نَاًرا وَّ َمنُْوا قُْو  ىَِٕكةٌ ِغًَلظٌ  ي  اَيَُّها الَِّذْيَن ا 
َها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمل ۤ

َ َما  اََمَرهُْم َويَْفعَلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ  ۶ِشدَادٌ ْلَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه  

 Artinya: 

 Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang 

Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.( QS. At-Tahrim: 6) 

C. Dasar-Dasar Akhlak 

 
15Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005) h. 180. 



 

 

 

  Al-Qur'an dan As-Sunnah ialah suatu ukuran dasar islam yang 

menyatakan status baik buruknya manusia. Segala sesuatu yang 

sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah akan baik untuk dijadikan 

pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, segala sesuatu 

yang menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah berarti buruk maka  harus 

menjauh, kebenaran dan keaslian dari Al-Qur'an dan As-Sunnah 

tidak perlu diragukan lagi. Akhlak islam pada manusia diukur dari 

satu sumber, seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits.16 

  Al-Qur'an menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan 

seseorang, Al-Qur'an menggambarkan berbagai cara, di mana Al-

Qur'an dipraktikkan sebagai bentuk akhir kesadaran nilai dan sikap, 

Dalam pendekatan Al-Qur'an terhadap gambaran akhlak mulia, 

bukanlah pendekatan teoritis, tetapi dalam bentuk praktis dan 

memuaskan, perilaku mulia dan perilaku buruk digambarkan oleh 

fitrah manusia, dalam sejarah dan dalam realitas kehidupan manusia, 

pada saat-saat waktu  tertentu.17 

  Al-Qur'an menggambarkan keyakinan setiapindividu percaya 

akan perilaku akhlak mereka dan deskripsi hidup mereka sebagai 

orang yang benar, adil, kuat dan berkuasa. Sedangkan yang 

Berlawanan dengan karakter mereka, yaitu orang murtad atau 

munafik itu buruk, tidak adil, tidak adil dan merugikan diri sendiri. 

Budi pekerti dan akhlak mulia begitu jelas terlihat dalam watak 

manusia sepanjang sejarah. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa 

perjuangan para murid untuk menegakkan nilai-nilai luhur dan suci 

seperti dalam kehidupan pribadi Nabi Muhammad adalah contoh 

terbaik yang layak digunakan, misalnya dalam menciptakan pribadi 

yang berakhlak mulia.18Sebagai firman Allah SWT : 

ُ َغفُوْ  ُ َويَْغِفْر لَكُْم ذُنُْوبَكُْم ۗ َوّٰللاه َ فَاتَّبِعُْونِْي يُْحبِْبكُُم ّٰللاه ِحْيٌم قُْل اِْن كُْنتُْم تُِحبُّْوَن ّٰللاه ۳۱ٌر رَّ  

 Artinya : 

 
16Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005) h. 35. 
17ibid, h. 23. 
18Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Cet.VII (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014) h.70. 



 

 

 Katakanlah (Muhammad), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, 

niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. Ali 'Imran: 31).  

 Dari nawwas bin sam'an r.a, dari Rasulullah SAW beliau bersabda :  

ثُْم َما َحاَك فِي َصدِْرَك، َوَكِرْهَت أَْن يَطَِّلَع َعلَْيِه النَّاسُ  اْلبِرُّ  ُحْسُن اْلُخلُِق، َواْْلِ  

 (حديث رواه مسلم)

 Artinya:  

 “Perbuatan baik adalah akhlak mulia, dan dosa ialah apa yang 

terasa mengganggu jiwamu, dan engkau tidak suka jika diketahui 

manusia”. (HR. Muslim). 

  Dalam Islam, akhlak sangat penting karena akhlak memegang 

peranan penting dalam kehidupan, baik secara individu maupun 

kolektif. Al-Qur'an meletakkan dasar bagi akhlak mulia. Demikian 

pula, Al-Hadits memberikan sebagian besar akhlak, Nabi 

Muhammad juga menggambarkan orang-orang yang paling religius 

dari umatnya sebagai orang yang paling bermoral atau yang paling 

baik akhlaknya. Pemaparan ini memperjelas bahwa risalah islam 

yaitu tentang kebaikan dan keutamaan akhlak atau budi pekerti, 

sehingga umat islam harus menjadi contoh terbaik untuk diikuti, 

mengakui adab yang baik, seperti yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

 

D. Tujuan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan 

Akhlak 

  Tujuan pembelajaran sederhana adalah menjadikan manusia 

yang sesungguhnya. Tujuan utama pendidikan islam adalah untuk 

mengembangkan akhlak dan budi pekerti yang dapat melatih akhlak 

manusia, tidak hanya untuk merangsang pikiran peserta didik, tetapi 

juga untuk mengajarkan akhlak, memelihara kesehatan jasmani dan 

rohani, serta memperkaya iman dan ketakwaan.19 Dan 

mempersiapkan anak untuk menjadi bagian dari manusia yang baik 

 
19Rosihun Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 

26. 



 

 

 

akhlak nya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan akhlak dapat dibagi 

menjadi dua jenis yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Dari Abu 

Hurairah r.a berkata: Bahwasanya Raasulullah SAW bersabda: 

  إنما بعثت ألتمم مكارم األخًلق(حديث رواه أحمد والبيهقي) 

 Artinya:  

“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak 

yang baik”. (HR. Ahmad dan Baihaqi) 

Tujuan (secara umum) pendidikan akhlak ialah :  

1. Membentuk diri pribadi yang dihormati lahir dan batin. 

2. Pendidikan akhlak dirancang untuk menciptakan kebahagiaan di 

dunia, di masa depan, untuk membangkitkan jiwa untuk 

menciptakan kebahagiaan, pertumbuhan, dan kekuatan mental 

untuk diri sendiri. 

3. Tujuan pembinaan akhlak adalah terbinanya akhlak mulia, cita-

cita yang tinggi, kemauan yang kuat, budaya, santun, senang 

berbicara, jujur, murni hati dalam segala perbuatannya.20 

 

Sedangkan tujuan pendidikan akhlak secara khusus ialah untuk: 

1. Kemampuan untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat 

secara rasional, membuat keputusan yang optimal dengan 

mempertimbangkan pertimbangan etis. 

2. Mengembangkan karakter atau karakter secara konsisten dalam 

mengambil keputusan moral dalam masyarakat yang penuh 

tantangan saat ini. 

3. Kemampuan untuk menggunakan pengalaman positif yang 

interen berguna untuk memahami perkembangan perilaku yang 

bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. 

4. Pemahaman nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarga, lokal, 

nasional dan internasional melalui hukum adat, norma 

perundang-undangan antar negara. 

  Demikian uraian singkat tentang tujuan pendidikan akhlak dalam 

islam. Peran akhlak islam sangat penting bagi manusia karena sangat 

penting untuk membimbing mereka agar selaras dengan realitas 

kehidupan mereka dan dihormati di sisi Allah. Secara umum, akhlak 

 
20Abudin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 21. 



 

 

islam berusaha menciptakan komunitas orang-orang beriman yang 

selalu menuju kebenaran, masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai 

keadilan, kebaikan dan kebijaksanaan. Selain itu, pendidikan islam 

bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas di mana 

manusia dapat menjalani hidupnya berdasarkan nilai-nilainya.21 

 

  Dalam terbentuknya pendidikan akhlak seseorang maka 

dibutuhkan suatu proses dinamis di dalam diri yang terus menerus 

dilakukan terhadap sistem fisik dan mental, sehingga terbentuk pola 

penyesuaian diri yang unik atau khas pada setiap orang terhadap diri 

sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi akhlak. Setiap orang ingin agar menjadi orang yang 

baik, mempunyai kepribadian yang kuat, dan sikap mental yang kuat 

dan akhlak yang terpuji. Semua itu dapat diusahakan dengan melalui 

pendidikan, untuk itu perlu dicari jalan yang dapat membawa kepada 

terjaminnya akhlak perilaku ihsan sehingga ia mampu dan mau 

berakhlak sesuai dengan niali–nilai moral. Nilai–nilai moral akan 

dapat dipatuhi oleh seorang dengan kesadaran tanpa adanya paksaan 

kalau hal itu datng dari dirinya sendiri.  

 Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan akhlak 

seseorang, yaitu22 : 

1. Faktor Keluarga 

 Status orang tua sangat penting dalam perkembangan pendidikan 

moral anak, karena status tersebut masuk ke dalam kepribadian 

anak dengan kepribadian yang telah diperolehnya sejak kecil. 

Pendidikan keluarga sebagai orang tua bertanggung jawab dalam 

mendidik anak-anaknya karena ada banyak waktu untuk 

memimpin keluarga, mengarahkan anak-anaknya untuk 

mengadopsi perilaku Islami. Keluarga adalah wadah pertama dan 

utama, meletakkan dasar bagi perkembangan anak. Sejak anak 

pertama kali belajar tentang agama dari orang tuanya, bahkan 

pendidikan anak usia dini dimulai ketika dia siap untuk memulai 

 
21Nurul Zuriah, Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam 

Perspektif Perubahan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 67. 
22 Umar Bukhari, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010) h. 71. 



 

 

 

sebuah keluarga. Setelah menerima pendidikan moral dalam 

keluarga, ia tumbuh secara tidak langsung di masyarakat. Oleh 

karena itu, kebiasaan dalam keluarga harus diwaspadai, karena 

berdampak besar bagi anak, mulai dari kebiasaan buruk dalam 

keluarga terutama dari kedua orang tua, cepat selingkuh pada 

anaknya, kebiasaan buruk pada anak. Oleh karena itu, kebiasaan 

yang baik menjadi kebiasaan yang baik bagi anak. Peran orang tua 

dan anggota keluarga sangat penting untuk pendidikan moral dan 

pilihan sosial.23 

2. Faktor Kepribadian 

 Diri sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan 

Islam, dan jika seseorang mencapai tingkat muqalaf, ia 

bertanggung jawab untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran 

Islam. Dari sudut pandang Islam, Muqalaf adalah orang besar, jadi 

dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan tidak 

lakukan. Kemampuan seseorang untuk memahami hal-hal atau 

doktrin agama, hal ini sangat mempengaruhi kecerdasannya 

sendiri. Orang bijak dapat dengan mudah memahami ajaran Islam.  

3. Faktor Visual dan Audio Visual 

 Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tidak hanya 

lingkungan tetapi juga TV, majalah, dan sebagainya. Misalnya, 

jika kita menonton drama atau pornografi Barat, siswa kita akan 

menjadi korban intoleransi beragama. Di sinilah peran moralitas 

orang tua memainkan peran kunci dalam perkembangan 

globalisasi. Ibadah yang dilakukan oleh orang dewasa ini berperan 

dalam memberikan keteladanan bagi orang-orang di sekitarnya, 

sehingga mencerminkan moralitas dalam masyarakatnya..  

 

 

4. Faktor Lingkungan 

 Lingkungan masyarakat juga menjadi tempat di mana kita selalu 

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, lingkungan 

sosial dapat membentuk akhlak seseorang, dimana pada titik 

 
23 Bambang Trim, Menginstal Akhlak Anak (Jakarta: PT Grafindo 

Media Pratama, 2008) h. 101. 



 

 

tersebut orang akan melihat banyak masalah perkembangan, baik 

positif maupun negatif. Oleh karena itu, agar interaksi pendidikan 

berlangsung seefisien mungkin, lingkungan yang terkena dampak 

negatif harus dikendalikan. Organisasi lain dalam masyarakat 

adalah perkumpulan kehidupan yang mengamalkan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

E. Ruang lingkup Pendidikan Akhlak 

  Pokok bahasan dalam ilmu akhlak pada hakikatnya adalah baik 

atau buruknya tindakan manusia itu tergantung kriterianya yang ada 

di dalam diri sendiri. Cakupan ajaran akhlak hampir sama dengan 

ruang lingkup ajaran islamnya sendiri, terutama yang berkaitan 

dengan gaya komunikasi. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak 

adalah membahas tentang perbuatan manusia.24 

 Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi : 

1. Akhlak Terhadap Allah 

1) Beribadah kepada Allah swt 

 Fungsi utama khalifah di muka bumi ini adalah beribadah 

kepada Allah. Ciptaan manusia benar-benar manusiawi 

karena keberadaannya. Dengan kebenaran yang tidak 

memiliki tujuan selain untuk menyembah Allah sepanjang 

hidup-Nya. 

ْنَس اِْلَّ ِليَْعبُدُْونِ  ۵۶َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ  

 Artinya:  

 Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku(QS. Adz-Dzariyat : 56) 

2) Berdzikir kepada Allah swt dengan khusyu’. Mengingat Allah 

dalam berbagai situasi merupakan salah satu wujud akhlak 

manusia kepada-Nya. Khusyuk ialah hati yang kosong dari 

hal-hal yang lalai mengingat Allah SWT. Tegasnya hati dan 

pikiran kita hanya tertuju kepada Allah SWT, tidak ada apa-

apa selain Nya. Kejujuran adalah bagian penting dari apa 

yang perlu kita capai dalam hidup ini dan kita menyadarinya 

ketika kita menghadap Allah, terutama ketika kita berdoa dan 

 
24Syamsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan Islam (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2011) h. 57. 



 

 

 

berdzikir. Keseriusan adalah ekspresi tertinggi dari hati yang 

sehat dan merupakan fondasi utama untuk tegaknya doa dan 

ingatan. Ketika seseorang memiliki keagungan, dia menerima 

pengampunan dan pahala yang besar. Sebagaimana yang 

difirmankan Allah SWT dalam QS.Al-Ahzab : 35 

ِدقِْيَن َوالصه  ِت َوالصه نِت  نِتِْيَن َواْلق  ِت َواْلق  ِت َواْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمن  ِت  اِنَّ اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلم  ِدق 

تِ  بِِرْيَن َوالصهبِر  ِت َواْلمُ  َوالصه ِشع  ِشِعْيَن َواْلخ  ِت  َواْلخ  ق  قِْيَن َواْلُمتََصد ِ تََصد ِ

َ َكثِْيًرا  ِت َوالذَّاِكِرْيَن ّٰللاه ِفظ  ِفِظْيَن فُُرْوَجُهْم َواْلح  ِت َواْلح  ىِٕم  ۤاىِِٕمْيَن َوالصهۤ َوالصَّ

ِت اََعدَّ  الذَّاِكر  اَْجًرا َعِظْيًما وَّ ْغِفَرةً وَّ ُ لَُهْم مَّ ۳۵ ّٰللاه  

 Artinya: 

 Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan 

perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap 

dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, 

laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan 

yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, 

laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan 

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan 

perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang 

besar.(QS.Al-Ahzab: 35) 

3) Berdo’a, tawadhu’ dan tawakal.  

 Berdo’a, tawaddu’ dan tawakal adalah 3 kunci sukses dunia 

akhirat dalam Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. 

Ketiga hal ini mesti dikerjakan secara berurutan dan tidak 

dipisah menjadi bagian sendiri-sendiri.  Berdoa ialah salah 

satu upaya kita dalam mewujudkan keinginan dan tanda 

keterikatan kita dengan Allah SWT sebagai hambanya, setiap 

kita berdoa maka dianjurkan berdoa dengan sikap tawadhu 

yaitu sikap rendah hati dihadapan allah, langkah berikutnya 

adalah tawakal, atau berserah diri kepada Allah. Hal ini tidak 

terlepas dari pandangan Islam tentang kemutlakan Tuhan. 

Seorang muslim yang telah berusaha, lantas berdoa, tidak 



 

 

bermakna keinginannnya akan langsung terpenuhi saat itu 

juga. Jika Tuhan memiliki kehendak lain, maka keinginan 

orang tersebut tidak akan bermakna. Sebaliknya, jika Tuhan 

sudah berkehendak, hal-hal yang awalnya sulit, akan berubah 

jadi mudah. Dalam QS. Ath-Thalaq:2-3 

 

 بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوهُنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِهدُو۟ا ذََوْى َعدٍْل  فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوهُنَّ 

ِ َوٱْليَْوِم ٱْلَءاِخِر ۚ وَ  ِلكُْم يُوَعظُ بِهِۦ َمن َكاَن يُْؤِمُن بِٱّلِلَّ
ِ ۚ ذَ  دَةَ ّلِِلَّ َه  نكُْم َوأَقِيُمو۟ا ٱلشَّ َمن  م ِ

َ يَْجعَل لَّهُۥ َمْخَرًجا﴿ ﴾ ۲-۳يَتَِّق ٱّلِلَّ  

 

 

Artinya: 

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah 

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik 

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu 

karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu 

orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaq:2-3) 

2. Akhlak kepada Orang tua 

1) Kewajiban berbakti kepada ibu 

 Berbakti artinya melakukan kegiatan baik yang 

menyenangkan orangtua, bukan sekadar menghormati. 

Bahkan sekalipun orangtua kita bukan muslim, kita tetap 

diwajibkan berbakti. Kecuali jika kita diminta 

mempersekutukan Allah, jangan taati perintahnya, tetapi 

perlakukan dia sebaik mungkin selama masa hidupnya. 

Terdapat di QS. Al-Ahqaaf :15 

لُٗه ثَ  َوَضعَتْهُ كُْرهًا َۗوَحْملُٗه َوفِص  ٗه كُْرهًا وَّ ْنَساَن بَِواِلدَْيِه اِْحَسانًا َۗحَملَتْهُ اُمُّ ْينَا اْْلِ ثُْوَن َوَوصَّ ل 

ِ اَْوِزْعنِْي  اَْن اَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِْي   بَلََغ اَشُدَّٗه َوبَلََغ َشْهًرا َۗحتهى  اِذَا   قَاَل َرب 
اَْربَِعْيَن َسنَةًْۙ

يَّتِْيۗ اِن ِْي  ىهُ َواَْصِلْح لِْي فِْي ذُر ِ ى َواِلدَيَّ َواَْن اَْعَمَل َصاِلًحا تَْرض  اَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعل 

۱۵تُْبُت اِلَْيَك َواِن ِْي ِمَن اْلُمْسِلِمْينَ   

 Artinya: 



 

 

 

 Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik 

kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya 

dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah 

(pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga 

puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa 

dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya 

Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri 

nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan 

kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat 

kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang 

akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya 

aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk 

orang muslim.”(QS. al-Ahqaaf :15) 

2) Berbuat baik kepada ibu dan ayah yang masih hidup 

 Berbuat baiklah  terhadap orang tua (birrul walidain) adalah 

memberi banyak kebaikan ataupun 

berkhidmat kepada keduanya serta mentaati perintahnya 

(kecuali yang ma'siat) dan mendoa'kannya, berbuat baik 

kepada kedua orang tua juga bisa berupa membantu mereka, 

tidak melakukan kejahatan kepada orang tua, dan selalu 

menyayangi mereka. 

ى َواْلَمس   م  ى َواْليَت  بِِذى اْلقُْرب  بِاْلَواِلدَْيِن اِْحَسانًا وَّ َ َوَْل تُْشِركُْوا بِٖه َشْيـًٔا وَّ ِكْيِن  َواْعبُدُوا ّٰللاه

ى َواْلَجاِر اْلُجنُِب  ِب َواْبِن السَّبِْيِلْۙ َوَما َملََكْت  َواْلَجاِر ِذى اْلقُْرب  اِحِب بِاْلَجْنْۢ َوالصَّ

۳۶ َ َْل يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاًْل فَُخْوًراْۙ   اَْيَمانُكُْم ۗ اِنَّ ّٰللاه

Artinya:  

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada 

kedua orang tua.karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu 

sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan 

diri,” (QS. An-Nisa: 36) 

3) Berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal 

dunia 

 Berbuat baik kepada keduanya tak terbatas waktu. Selama 

hayat masih di kandung badan, seorang anak bisa berbakti 



 

 

kepada bapak dan ibunya. Bakti itu bisa berupa mendoakan 

keduanya, memintakan ampun, menyambung silaturahim 

kerabat-kerabatnya, serta memuliakan teman-

temannya. Tidak ada pemberhentian akhir untuk pengabdian 

kepada kedua orang tua selama anak masih hidup. Meskipun 

keduanya sudah meninggal dunia, anak tetap harus berbuat 

baik untuk keduanya. 

ُ َعلَْيِه  ِ قَاَل الصًََّلةُ َعلَى َوْقتَِها قَاَل  َسأَْلُت النَّبِيَّ َصلَّى ّٰللاَّ َوَسلََّم أَيُّ اْلعََمِل أََحبُّ إِلَى ّٰللاَّ

 ِ  ثُمَّ أَيٌّ قَاَل بِرُّ اْلَواِلدَْيِن قَاَل ثُمَّ أَيٌّ قَاَل اْلِجَهادُ فِي َسبِيِل ّٰللاَّ

 (حديث رواه البخاري ومسلم)

 Artinya: 

 Aku bertanya kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, 

“Amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau 

menjawab, “Mendirikan shalat pada waktunya.” Aku 

bertanya kembali, “Kemudian apa?” Jawab Beliau, 

“Berbakti kepada ke orang tua,” lanjut Beliau. Aku bertanya 

lagi, “Kemudian?” Beliau menjawab, “Jihad di jalan 

Allah.”  

(HR. al-Bukhari dan Muslim) 

 

3. Akhlak kepada sesama makhluk. 

1) Akhlak terhadap Rasulullah saw mencintai Rasulullah secara 

tulus dengan mengikuti semua sunahnya, mencintai Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan kewajiban bagi 

setiap Muslim. Semuanya mengakui dan ingin mencintai 

beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Untuk membuktikannya, 

diperlukan bukti dan tanda, yang dapat dijadikan sebagai 

standar kebenaran pengakuan cinta. Sebab, bila pengakuan 

tidak diwujudkan dengan bukti, maka apa artinya sebuah 

pengakuan? Karena tidak semua pengakuan cinta dianggap 

benar, kecuali jika diwujudkan dengan bukti dalam kehidupan 

sehari-harinya. Bukti dan tanda-tanda tersebut menunjukkan 

kecintaannya yang hakiki. Semakin banyak memiliki bukti 

dan tanda tersebut, maka semakin tinggi dan sempurna 

kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam. 

https://republika.co.id/tag/orang-tua


 

 

 

2) Akhlak terhadap kedua orangtua. Mencintai keduanya 

melebihi cintanya kepada kerabat. Merendahkan diri kepada 

keduanya diiringi perasaan kasih sayang.Selain itu, berbakti 

kepada kedua orang tua merupakan kebutuhan seorang anak. 

Anak harus senantiasa berkata lemah lembut dan tidak 

menyinggung perasaan orang tua, tunduk dan patuh pada 

perintahnya, selalu mendoakan yang terbaik bagi keduanya 

baik diminta atau tidak, serta membantu tidak hanya ketika 

mereka butuh bantuan. 

3) Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap 

diri pribadinya baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Kita 

harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah 

memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik 

atau bahkan membahayakan jiwa. 

4) Akhlak terhadap keluarga, karib, dan kerabat merupakan 

Akhlak Terpuji yang Sangat Dicintai Allah dan Rasulnya. 

Islam mengajarkan kepada kita, tentang arti berbuat baik 

kepada sesama manusia. Mulai dari lingkungan keluarga, 

sanak saudara, tetangga atau orang-orang yang ada 

disekitarnya, bahkan sampai orang-orang yang berbeda 

agama pula, kita wajib berbuat baik padanya. Saling 

menyayangi, mengasihi, memberi, menghormati, menjunjung 

tinggi dan masih banyak yang lainya. 

5) Akhlak terhadap tetangga dan keluarga. Islam adalah agama 

rahmah yang penuh kasih sayang, dan hidup rukun dalam 

bertetangga adalah moral yang sangat ditekankan dalam 

islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan 

menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta 

kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman.25 

 

F. Manfaat Pendidikan Akhlak 

  Apa yang dilakukan orang mungkin berhubungan dengan diri 

mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka. Begitu 

seseorang mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, 

 
25Mansur, Op.Cit, h. 234. 



 

 

tindakannya didorong, bukan oleh kekuatan eksternal, tetapi 

didorong oleh hati nuraninya.26 

 Manfaat dari pendidikan akhlak akan dipaparkan lebih detail di 

bawah ini : 

1) Meningkatkan derajat kehidupan manusia. 

 Orang yang beriman dan berilmu akan lebih penting. Karena 

dengan pengetahuan akhlak manusia lebih mengetahui mana 

yang baik dan mana yang tidak begitu baik, yang membawa 

kepada kebahagiaan dan membawa kepada kesesatan dan 

kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian seseorang 

akan selalu berusaha untuk dapat memilih dan berbuat baik ke 

arah jalan Allah dan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, 

agar dapat dijauhkan dari hal-hal yang buruk oleh Allah SWT.27 

 

2) Menuntun kepada kebaikan 

 Orang tua ialah sebagai motivasi yang dapat mempengaruhi anak 

untuk membentuk pribadi yang murni baik lahir maupun batin 

yang akan bermanfaat bagi manusia lain atau makhluk lainnya. 

Melalui pendidikan akhlak, manusia akan diinformasikan dan 

diajarkan cara-cara membentuk akhlak mulia, yang akan 

mengarah pada akhlak yang baik dan terpuji.28 

3) Menyempurnakan iman 

 Akhlak yang mulia merupakan suatu manifestasi dari 

kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana dalil hadits Nabi 

Muhammad SAW. 

 

(حديث رواه الترمذي)  اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا   

Artinya: 

“Orang yang paling sempurna iman nya adalah yang terbaik 

akhlaqnya. (HR. Tirmidzi). 

4) Membina remaja. 

 Umumnya remaja yang terlibat dalam berbagai kenakalan remaja 

 
26Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, cet 1 (Jakarta: Ramayulis, 1994) 

h. 79. 
27Mansur, Op.Cit, h. 244. 
28Rosihun Anwar, Op.Cit, h. 29. 



 

 

 

adalah remaja yang belum mengenal akhlak yang baik, luhur dan 

mulia. Sebaliknya, remaja yang berprestasi, berakhlak mulia dan 

berhasil mencapai cita-citanya adalah karena tercapainya cita-

cita dan keutamaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Hal ini 

tentunya karena adanya perkembangan akhlak yang baik 

dikalangan remaja baik dari segi akhlak, akhlak, dll. 

 

G. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

  Penentuan nilai pendidikan akhlak tentunya tidak lepas dari 

beberapa arti setiap suku kata yang terdiri dari tiga kata yaitu: nilai, 

pendidikan dan akhlak yang kesemuanya telah diuraikan di atas. 

Dari pemaknaan tersendiri atas pengertian tersebut, penulis dapat 

memahami bahwa pendidikan nilai akhlak merupakan ciri yang 

berharga dari proses pembentukan karakter seseorang selalu 

berperilaku santun dalam hidupnya dan yang dapat membentuk 

karakter individu. Seseorang harus menghayati dan memahami nilai 

pendidikan akhlak karena mengarah pada kebaikan dalam berpikir 

atau bertindak sehingga dapat mengembangkan kepribadian dan 

gagasan.29 

َ يَأُْمُركُْم اَْن  ى ِلقَْوِمٖه  اِنَّ ّٰللاه ِ اَْن  َواِذْ قَاَل ُمْوس  ا اَتَتَِّخذُنَا هُُزًوا ۗ قَاَل اَعُْوذُ بِاّلِله تَذْبَُحْوا بَقََرةً ۗ قَالُْو 

ِهِلْينَ  ۶۷اَكُْوَن ِمَن اْلج   

 Artinya: 

 Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Allah 

memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina.” 

Mereka bertanya, “Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai 

ejekan?” Dia (Musa) menjawab, “Aku berlindung kepada Allah 

agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-Baqarah: 

67) 

  Dengan mengembangkan nilai-nilai pendidikan akhlak guna 

mencapai kesempurnaan dalam berperilaku merupakan tujuan dari 

pendidikan yang sebenarnya. Nilai pendidikan akhlak seseorang 

harus dapat mencakup sifat-sifat terpuji kepada Allah SWT, diri 

 
29Fatkhul Manan Jazuli, ‘Konsep Pendidikan Akhlak Anak Terhadap 

Orang Tua Dalam Al- Qur’an Surat Al Isra 23-25 Skripsi’, 2015) h. 49. 



 

 

sendiri, sesama manusia, dan alam sekitar.30 Maka dari itu nilai 

pendidikan akhlak dalam karya tulis ini bertujuan untuk 

memberikan makna tertulis yang dapat dipahami dan diamalkan 

dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

  

 
30Marno, Strategi Dan Metode Pengajaran (Yogyakarta: Ar-ruz 

Media, 2010) h. 43. 


