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ABSTRAK 

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK BAGI PESERTA DIDIK MENURUT 
PEMIKIRAN PROF. DR. HAMKA 

Nur Hidayat 

NPM.1311010247 

Pendidikan akhlak pada masa sekarang ini sangat memprihatinkan dan 
terpuruk, hal ini terbukti banyak terjadinya perliku-perilaku yang melanggar asusila 
yang menimbulkan kekacauan bagi dirinya sendiri pribadi maupun keresahan 
masyarakat pada umumnya. Hal ini juga diwujudkan oleh adanya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern sehingga nilai-nilai akhlak terabaikan begitu saja 
karena kurangnya penanaman dan pengamalan pembelajaran akhlak tersebut. Budaya 
luar yang negatif mudah terserap tanpa ada filter yang cukup kuat. Gaya hidup 
modern yang tidak didasari akhlak atau  pekerti cepat ditiru. 

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
konsep pendidikan akhlak bagi peserta didik menurut pemikiran Prof. Dr. Hamka. 
Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaiman konsep 
pendidikan akhlak bagi peserta didik menurut pemikiran Prof. Dr. Hamka dan 
memberikan sumbangsih karya ilmiah yang bermanfaat untuk dipersembahkan 
kepada para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Adapun jenis 
penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian library research atau penelitian 
kepustakaan yang khusus mengkaji suatu masalah untuk memperoleh data dalam 
penulisan penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data 
primer (pokok) dan data sekunder (penunjung/ pendukung data sekunder). Sumber 
primer dalam penulisan ini adalah karya atau tulisan asli Hamka, yaitu: Lembaga 
Budi, Lembaga Hidup, Falsahah Hidup, Tafsir Al-Azhar, dan Pengajaran Agama 
Islam. Adapun sumber sekunder dalam buku penelitian ini adalah buku-buku tentang 
pendidikan akhlak yang relevan dengan pembahasan skripsi. Sedangkan untuk 
analisis nya, menggunakan Content analisys atau analisis isi, yaitu analisis isi dalam 
penelitian ini untuk menganalisis makna yang terkandung dalam Konsep Pendidikan 
Akhlak bagi Peserta Didik berdasarkan pada pemikiran Prof. Dr. Hamka. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep Pendidikan Akhlak menurut 
pemikiran Hamka mencakup pembahasan tentang: (1) Pengertian Pendidikan Akhlak 
(2) Sumber Akhlak, (3) Pendidik Bagi Pendidikan Akhlak, (4) Metode dan Strategi 
Pendidikan Akhlak (5) Akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu dan (6) Materi 
Pendidikan Akhlak.
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MOTTO 

 

 

           

“Dan Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah benar-benar atas budi pekerti 

yang agung” 

(Q.S Al-Qalam : 4 )1 

 

َهللاُ  َصلَّ َهللاِ  قََل َرُسْولُ  َعْن اَبِى ھَُرْیَرةَ َرِضى اَهللاُ َعْنھُ قَاَل،
َم َمكاَِرَم اَإلَْخالَِق  )رواه البیھقى(َعلَْیِھ َوَسلََم اِنََّما بُِعْثُت ِالتَمِّ  

           

Artinya : “Abu Hurairah RA, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya aku (Rasulullah) diutus untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak”. (H.R Al-Baihaqi)2  

  

                                                             
1Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 

2005), h. 451. 
 
2 Bukhari Umar, Hadist Tarbawi, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 34. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum di uraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan di 

jelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini dengan 

maksud untuk menghindari kesalah pahaman. Judul skripsi ini adalah 

“Konsep Pendidikan Akhlak Bagi Peserta Didik Menurut Pemikiran Prof. Dr. 

Hamka”. Adapun penjelasan istilah judul-judul tersebut sebagai berikut: 

1. Konsep 

Konsep adalah : Pengertian, ide, pendapat (paham), atau rancangan (cita-cita) 

yang  telah ada dalam pikiran.3 

2. Pendidikan 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani maupun rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.4 

3. Akhlak 

Akhlak, secara etimologi isitilah yang diambil dari bahasa Arab dalam 

bentuk jamak, Al-Khuluq merupakan bentuk mufrod (tunggal) dari Akhlak 

                                                             
3 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 

h. 291. 
4 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 

1980), h. 19. 



 

yang memiliki arti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti. Tingkah laku 

yang telah menjadi kebiasaan dan timbul dari diri manusia dengan sengaja. 

Secara epistimologi para ulama ilmu akhak merumuskan definisinya dengan 

berbagai ungkapan di antaranya adalah sebagai berikut : 

a. Imam Al-Ghazali 

     Akhlak adalah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan 

pertimbangan pikiran. 

b. Ibn Maskawaih 

Akhlak adalah kondisi jiwa yang senantiasa mempengaruhi untuk 

bertingkah laku tanpa pemikiran dan pertimbangan. 

c. Muhyiddin Ibnu Arabi 

Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia 

untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih 

dahulu. Keadaan tersebut pada seseorang boleh jadi merupakan tabiat 

atau bawaan, dan boleh jadi juga merupakan kebiasaan melalui 

latihan dan perjuangan.5 

4. Peserta Didik 

Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, 

                                                             
5 Rosihon Anwar, Akhlak Tasauf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 14. 



 

pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta 

didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan 

menyangkut fisik, perekembangan menyangkut psikis.6 

5. Pemikiran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pemikiran 

adalah proses, perbuatan, cara memiliki problem yang memerlukan 

pemecahan.7 

6. Prof. Dr. HAMKA 

Prof. Dr. 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. Ia 

adalah sosok ulama aktivis, politisi, jurnalis, editor dan sastrawan. Ia juga 

seorang pendidik yang otodidak. Ia belajar dan memperdalam sendiri 

berbagai ilmu pengetahuan, sastra, budaya, filsafat, tasauf, sejarah, 

sosilog dan politik, baik kelimuan Islam maupun barat. 

Pada permulaan tahun 1959 Hamka mendapatkan penghargaan gelar  

Ustaziyah Fakhiriyah (Doktor Honoris Causa) dari Majelis Tinggi 

Universitas al-Azhar Kairo. 

 

 
                                                             

6 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 133. 
7 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 

Pustaka, 1994), h. 768. 



 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Dalam masyarakat modern saat seperti sekarang ini gejala kemerosotan 

akhlak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi telah menjalar 

kepada para remaja, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana cara 

mengatasi remaja dalam kemerosoatan akhlak tersebut bagaimana dalam 

pendidikan akhlaknya. Maka perlu di adakan penelitian tentang 

pendidikan akhlak yang mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunah 

sebagai dasar pendidkan Islam. 

2. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi pendidikan Islam yang 

sempurna, maka manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan 

unsur-unsur pendidikan Islam dan  konsep pendidikan akhlak menurut 

Prof. Dr. Hamka. 

3. Judul ini adalah sangat relevan untuk mengembangkan keilmuan pada 

Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam dan sekaligus untuk 

mencapai kesempurnaan pendidikan Islam. 

 
C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan 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. Hal ini adalah sebagian dari perilaku 

menyimpang di kalangan remaja, pemuda serta masyarakat. Meskipun akhir-

akhir ini prestasi intelektual anak-anak Indonesia mengalami peningkatan 



 

cukup baik dengan banyaknya prestasi di berbagai olimpiade sains 

internasional, namun kemunduran justru terjadi pada aspek lain yang amat 

penting, yaitu moralitas. Kemunduran pada aspek ini menyebabkan krisis 

pendidikan akhlak dalam dunia pendidikan kita, sehingga dunia pendidikan di 

Indonesia  tidak dapat menahan laju kemerosotan akhlak yang terus terjadi.8 

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 orang tua.9 

Bagaimanapun krisis mentalitas,moral, dan karakter anak berkaitan 

dengan krisis-krisis yang multidemensional lain, yang dihadapi bangsa pada 

                                                             
8 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 2. 
9 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 11. 



 

umumnya 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.10 

Peserta didik zaman sekarang adanya rasa hormat, kasih sayang, rasa 

segan atau kita kenal dengan istilah ta’dhim terhadap guru ataupun orang tua 

semakin hilang, pudar entah 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, tawuran dan 

banyak terlibat dalam tindak kriminal lainya, yang pada hakikatnya hal 

tersebut adalah merupakan krisis akhlak pada usia sekolah. Maraknya tawuran 

antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, perilaku  asusila, pergaulan bebas 

yang menjamur sampai tingkat pedesaan serta penyakit lainya yang itu semua 

                                                             
10 Ibid, h. 114. 



 

disebabkan oleh merosotnya moral bangsa.11 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 2007 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.12 Kemudian berdasarkan Survey Lentera 

pada tahun 2015, menunjukan sebanyak 45 % jumlah remaja di Indonesia 

pada usia 13 hingga 19 tahun sudah merokok.13 

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 

                                                             
11 Muchlas Samawi, et al , Pendidikan Karakter Konsep dan Model, (Bandung: PT. 

Remaja Roasda karya, 2012), h. 99. 
12Liput-Id, Survei:Remaja Indonesia Kehilangan Keperawanan di Usia 19 

Tahun,http://www.liput.id/unik/survei-remaja-indonesia-kehilangan-keperawanan-di-usia-19-
tahun/, di akses pada tanggal 10 januari 2016. 

13 Piepit Maulidia, Hasil Survei : 45 % Remaja Indonesia Usia 13-19 Tahun Sudah 
Merokok, http://surabaya-tribunnews.com/2016/08/29/hasil/survei-45-persen-remaja-
indonesia-usia-13-19-sudah-merokok/, diakses pada tanggal 10 januari 2016. 



 

Indoesia yang sarat dengan persaingan. Rendahnya moral dan akhlak para 

pelaku kebijakan juga akan diikuti oleh rendahnnya etos kerja di masyarakat. 

Realita lain yang terjadi dalam lembaga kependidikan saat ini adalah 

titik berat pendidikan lebih banyak kepada masalah kognitifnya saja. Penentu 

kelulusan pun masih lebih banyak pada prestasi akademik dan kurang 

memperhitungkan akhlak dan budi pekerti peserta didik. Dunia pendidikan 

kita sangat meremehkan mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan 

karakter. Di lain pihak, tidak dipungkiri, bahwa pelajaran-pelajaran yang 

mengembangkan karkter bangsa seperti Pendidkan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam 

pelaksanaan pembelajarannya lebih menekankan pada aspek kogntif daripada 

aspek afektif dan psikomotorik. Di samping itu, penilaian dalam mata-mata 

pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan belum secara total mengukur 

sosok utuh untuk pribadi siswa.14 

Sehingga apabila siswa dihadapkan permasalahan yang terlalu berat 

akan depresi berat sedikit semisal tidak naik kelas atau tidak lulus ujian maka 

siswa tersebut akan depresi berat dan tidak dapat mengambil pelajaran dibalik 

semua kejadian tersebut. Akibat yang lebih fatal dari kejadian tersebut siswa 

ada yang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa, 

frustasi berat atau perbuatan yang lebih parah lagi yaitu mengakhiri hidupnya 

                                                             
14 Abuddin Nata, Akhlak Tasauf dan Karakter Mulia, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 

h. 323. 



 

dengan bunuh diri. Sebagai penerus generasi anak diharapkan menjadi 

manusia unggul lebih dari apa yang dicapai oleh kedua orang tuanya. Anak 

yang tumbuh dan berkembang secara normal dapat dilihat dari bakat yang 

dimiliki oloeh anak antara lain mampu menyikapi permasalahan yang ada 

disekelilingnya. 

Dalam permasalahan tentang akhlak baik peserta didik masyarakat 

tidak akan henti-hentinya dalam mengkaji pembahasan tersebut karena akhlak 

sebagai tolak ukur peradaban bangsa dan kemajuan suatu bangsa. Berkaitan 

dengan ilmu pendidikan akhlak bagi peserta didik serta menjadikan suatu 

solusi bagi peserta didik sekarang ini yang pada dasarnya masih mengalami 

dekadensi moral. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba mempelajari pemikiran 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) sebagai salah satu tokoh dan 

ulama besar di Minangkabau. Kajian ini bertujuan mengetahui pemikiranya 

dalam bidang pendidikan akhlak bagi peserta didik. Terlebih bahwa beberapa 

pemikiran Hamka tentang pendidikan islam banyak menyatakan bahwa segala 

bentuk pemikirannya tentang pendidikan adalah lebih menekankan pada 

pendidikan jiwa atau akhlak al-karimah, sehingga dalam hal ini penulis ingin 

lebih mengetahui secara lebih jauh beberapa pendapat Hamka yang ia 

kemukakan mengenai pendidikan Akhlak. 

Beberapa alasan yang menjadi tolak ukur untuk meneliti pemikiran 

Prof. Dr Hamka adalah beliau bukan hanya seorang ilmuan maupun sastrawan 



 

melainkan sesosok ulama di era modern yang banyak memberikan kontribusi 

bagi pengembangan peradaban dan munculnya dinamika intelektualitas 

masyarakat (islam), Ia merupakan sosok ulama yang dengan gigih berupaya 

mengubah pola hidup tradisional kepada pola hidup dinamis dan rasional, ia 

juga merupakan sosok pendidik umat dan ulama yang memiliki keluasan 

ilmu. Selain itu secara umum karya-karyanya merupakan sintesis dari 

perkembangan pola pendidikan yang dilaksanakan umat manusia islam pada 

waktu itu (Masyarakat Minangkabau). 

Keistimewaan buku-buku yang dikarang beliau adalah pemikiranya 

tidak hanya berlaku di zamannya, namun masih sangat kosntektual di masa 

kini. Produktifitas gagasannya di masa lalu sering menjadi inspirasi dan 

rujukan gagasan-gagasan kehidupan di masa kini. Keutamaan budi, itulah 

tujuan yang akhir, menyingkirkan diri dari kebinatangan, itulah cita-cita yang 

mulia. Bukit itulah yang didaki orang budiman, setengah jatuh dan setengah 

bangun, ada yang tidak tahan, ada yang lemah kakinya, lalu terjatuh dan tidak 

bangun lagi. Hidup berbudi itu tujuan kita. 

Berdasarkan hal tersebut merupakan alasan yang mendasar bagi 

penulis ingin membahas permasalahan tersebut dalam penelitian yang 

berjudul “Konsep Pendidikan Akhlak Bagi Peserta Didik Menurut 

Pemikiran Prof. Dr. Hamka” 

 

 



 

D. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kemungkinan meluasnya masalah yang akan 

diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada : 

1. Konsep Pendidikan Akhlak yang dimaksud dalam penelitian adalah 

konsep pendidikan akhlak bagi peserta didik berdasarkan pada  pemikiran 

Prof. Dr. Hamka. 

2. Sasaran pada penelitian ini adalah hanya dibatasi pada pengertian, sumber 

akhlak, ruang lingkup, pendidik bagi pendidikan akhlak, tujuan 

pendidikan akhlak, materi, metode dan strategi, akhlak peserta didik 

pemikiran Prof. Dr. Hamka. 

 
E. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan 

di teliti adalah Bagaimana Konsep Pendidikan Akhlak bagi Peserta Didik 

Menurut Pemikiran Prof. Dr. Hamka ? 

 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelit ian ini adalah untuk mendapatkan 

informasi atau gambaran pemikiran Prof. Dr. Hamka mengenai 

konsep pendidikan akhlak yang telah dikemukakan oleh beliau. Namun 

sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang menjadi penunjang 

dalam mencapai tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui 



 

dan memahami Konsep Pendidikan Akhlak bagi peserta didik menurut Prof. 

Dr. Hamka 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kajian 

keislaman pendidikan karakter atau akhlak bagi para pencari ilmu, 

guru, orang tua, serta masyarakat sebagai salah satu informasi terhadap 

upaya pengembangan dan peningkatan akhlak. 

b. Kegunaan praktis 

1. Bagi Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, dengan 

adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pustaka 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang konsep 

pemikir cendikiawan Islam Indonesia. 

2. Bagi penulis, sebagai bahan latihan dalam penulisan ilmiah 

sekaligus memberikan tambahan khazanah pemikiran konsep 

pendidikan Islam. 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang bernilai bagi para guru, murid, orang tua, anak dan 

masyarakat dalam implementasi akhlak baik dalam pendidikan 

Islam. 

4. Pengembangan keilmuan 



 

Sebagai acuan, bahan reflektif dan konstruktif dalam 

pengembangan keilmuan di Indonesia, khususnya pengembangan 

keilmuan pendidikan Islam yang didalamnya juga mencakup Pendidikan 

Akhlak. 

G. Metode Penelitian 

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri diartikan 

sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 

memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan 

sistematis untuk mewujudkan kebenaran. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan pustaka yaitu yang 

digali dari bahan rujukan. Untuk dapat memahami dan memudahkan 

pembahasan masalah yang telah dirumuskan serta untuk mencapai tujuan 

penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai 

untuk menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, 

penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research 

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 mendalam. Kemudian Kartini Kartono menjelaskan 

bahwa jenis penelitian perpustakaan (library research) artinya “sebuah 

studi dengan mengkaji buku-buku kaitannya dengan pembahasan 

penelitian ini yang diambil dari perpustakaan. Semua sumber berasal pada 

bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian”.15 

Hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk mencari, 

menganalisa, membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta hasil 

pemikiran dan ide-ide yang telah ditulis oleh para pemikir dan ahli yang 

berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang 

konsep pendidikan akhak bagi peserta didik menurut Prof. Dr. Hamka. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengolah data 

tanpa menggunakan hitungan angka (statistik), namun melalui pemaparan 

pemikiran pendapat para ahli atau fenomena yang ada dalam kehidupan 

masyarakat.16 

2. Sumber Data 

Sumber penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

                                                             
15 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 

2000), h. 33. 
16 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 1. 



 

adalah karya-karya yang ditulis sendiri oleh tokoh yang diteliti. Dalam 

penelitian ini data primer yang digunakan adalah buku yang merupakan 

karya Prof. Dr. Hamka seperti di antaranya Tafsir Al-Azhar, Falsafah 

Hidup, Tasauf Modern, Pengajaran Agama Islam, Lembaga Hidup, dan 

Lembaga Budi. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah 

literatur baik berupa buku atau tulisan-tulisan tokoh lain yang didalamnya 

terdapat uraian tentang pemikiran Hamka tentang pedidikan atau yang 

lebih khusus lagi tentang Pendidikan Akhlak ataupun literatur lainya yang 

sesuai dengan pembahasan. 

3. Tenik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan menggunakan 

data-data yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, baik itu 

yang bersumber dari buku atau bersumber dari data lainya (makalah, 

artikel, atau laporan penelitian).17 Maka, dalam pengumpulan data penulis 

menggunakan teknik dokumentasi artinya data dikumpulkan dari 

dokumen-dokumen baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel 

maupun karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat 

penulis tentang konsep pendidikan Akhlah bagi peserta didik yaitu sumber 

                                                             
17 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), h. 17. 



 

primer dari karangan Hamka sendiri dan juga buku-buku sekunder 

karangan tokoh-tokoh lainya.  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penelitian. 

Sebab pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat 

digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. 

Secara definisi, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. 18 

Adapun teknik analisis penulisan ini adalah Content Analysis atau 

analisis isi, yakni pengolahan data dengan cara pemilahan tersendiri 

berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran para 

tokoh pendidikan yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik. 

Selanjutnya dikategorisasikan (dikelompokan) dengan data yang sejenis, 

dan dianalisis isinya seccara kritis guna mendapatkan formulasi yang 

kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah 

dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah 

yang ada.19 

                                                             
18 Lexy J. Moeleong, Op.Cit. h. 103. 
19 Ibid, h. 163. 



 

Secara keseluruhan langkah-langkah yang digunakan dalam 

penelitian analisis isi yaitu: yaitu (1) merumuskan pertanyaan penelitian 

dan hipotesisnya, (2) melakukan sampling terhadap sumber-sumber data 

yang telah dipilih, (3) pembuatan kategori yang dipergunakan dalam 

analisis, (4) pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan 

melakukan pengkodean, (5) pembuatan skala dan item berdasarkan 

kriteria tertentu untuk pengumpulan data, dan (6) interpretasi/ penafsiran 

data yang diperoleh.20 

Analisis disini dimaksud untuk menganalisis makna yang 

terkandung dalam Konsep Pendidikan Akhlak bagi Peserta Didik 

berdasarkan pada pemikiran Prof. Dr. Hamka khususnya tentang 

komponen konsep pendidikan akhlak, yaitu: pengertian pendidikan akhlak 

bagi peserta didik, sumber akhlak, metode pendidikan akhlak, akhlak 

peserta didik dalam menunutut ilmu, dan lain-lain. Kesemuanya itu 

diupayakan dalam rangka ditemukannya konsep ideal tentang konsep 

pendidikan akhlak. 

  

                                                             
20 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Raja Grafindo  Persada, 

2007), h. 193. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini penulis akan memfokuskan mengenai pendidikan akhlak, namun 

jika ingin kita tinjau secara keseluruhan atau dari berbagai perspektif kajian, tentu 

memiliki cakupan yang luas. Namun pada kajian ini yang akan kita ambil yakni 

mencakup, pengertian pendidikan akhlak, ruang lingkup pendidikan akhlak, dasar-

dasar pendidikan akhlak, prinsip-prinsip pendidikan akhlak, metode pendidikan 

akhlak, dan peserta didik. 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Kata pendidikan akhlak berasal dari dua suku kata  kata yaitu pendidikan 

dan akhlak, masing-masing perkataan tersebut dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

a. Pengertian Pendidikan 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana   belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 



 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan dirinya untuk masyarakat.21 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.22 

Pendidikan dilihat dari istilah bahasa Arab maka mencakup berbagai 

pengertian, antara lain tarbiyah, tahzib, ta’lim, ta’dib, siyasat, mawa’izh, ‘ada 

ta’awud dan tadrib. Sedangkan untuk istilah tarbiyah, tahzib, dan ta’dib sering 

dikonotasikan sebagai pendidikan. Ta’lim sering diartikan pengajaran, siyasat 

diartikan siasat, pemerintahan, politik, dan pengaturan. Muwa’izh diartikan 

pengajaran atau peringatan. Ada Ta’awud diartikan pembiasaan dan tadrib 

diartikan pelatihan. Istilah itu sering dipergunakan oleh beberapa ilmuan 

sebagaimana Ibn Miskawaih dalam bukunya berjudul tahzibul akhlak, Ibn Sina 

memberi judul salah satu bukunya kitab al-siyasat, Ibn al Jazzar al-Qairawani 

membuat judul salah satu bukunya berjudul siyasat al-shibyan wa tdaribuhum, 

dan Burhan al-islam az-Zarnuji memberikan judul salah satu karyanya Ta’lim al-

Muta’alim, tharik at-taalum. 

Perbedaan ini tidak menjadikan penghalang dan para ahli tidak 

mempersoalkan penggunaan istilah di sini. Karena pada dasarnya semua 

                                                             
21 UU RI NO. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional),  (Jakarta: 

Sinar Baru Grafika, 2003), h. 2.  
22 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), h. 

19. 



 

pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan awal, bahwa 

pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan 

kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik. Secara istilah, 

tarbiyah, ta’dib, dan ta’lim memiliki perbedaan satu sama lain dari segi 

penekanan, namun apabila ditilik dari segi unsur kandungannya, terdapat 

keterkaitan kandungannya yang saling mengikat satu sama lain yakni dalam hal 

memelihara dan mendidik anak. Kata ta’dib lebih menekankan kepada 

penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan 

amal dan tingkah laku yang baik. Sedangkan pada at-Tarbiyah, difokuskan pada 

bimbingan anak supaya berdaya dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat 

berkembang secara sempurna. Sedangkan kata ta’lim, titik tekannya pada 

penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung 

jawab, dan pemahaman amanah kepada anak. 

Dari pemaparan ketiga istilah, maka terlihat bahwa proses ta’lim 

mempunyai cakupan yang lebih luas dan sifatnya lebih umum dibandingkan 

dengan proses tarbiyah dan ta’dib. Pendek kata pendidikan telah didefinisikan 

oleh banyak kalangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, namun pada 

dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan 

awal, bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk 



 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efesien.23 

Apabila istilah pendidikan ini dikaitkan dengan Islam maka para ulama Islam 

memiliki pandangan yang lebih lengkap sebagaimana pandangan M. Yusuf 

Qordhowi memberikan pengertian, bahwa; “Pendidikan Islam adalah pendidikan 

manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan 

keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan untuk menghadapi 

masyarakat dengan segala kebaikan, dan kejahatannya, manis dan pahitnya”. 

Tokoh lain seperti D. Marimba, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam 

adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. 

Melihat pandangan di atas atau yang telah diungkapkan beberapa ilmuan 

muslim, maka kita perlu mengkaji kembali sejarah perkembangan pendidikan 

Islam pada masa Rasulullah SAW, proses penanaman akidah dan pembiasaan 

perilaku sesuai dengan ketentuan Islam kepada kaum Quraisy berlangsung secara 

bertahap yang membutuhkan kegigihan dan kesabaran. Kegigihan dan kesabaran 

Rasulullah yang ditransformasikan pada pembimbingan, pemberian motivasi, 

penanaman nilai, dan penciptaan kondisi yang lebih baik kemudian dapat 

merubah tatanan bangsa Arab secara keseluruhan. 

                                                             
23 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan 

XVII, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004),  h. 3. 



 

Berkenaan dengan itu al-Attas mengungkapkan bahwa pendidikan adalah 

pengenalan dan pengakuan mengenai suatu tempat sesuai dengan tatanan 

penciptaan yang ditanamkan secara progresi ke dalam diri manusia, proses ganda, 

pertama melibatkan masuknya unit-unit makna suatu objek pengetahuan kedalam 

jiwa seseorang dan yang kedua melibatkan sampainya jiwa pada unit-unit makna 

tersebut.24  

Beberapa definisi pendidikan yang diutarakan oleh para ahli di atas tidak 

mengarah pada perselisihan pendapat. Karena pada intinya mereka dalam 

berpendapat mempunyai tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang 

sempurna. Disamping itu pada hakikatnya pendidikan merupakan proses 

pembentukan kepribadian, perilaku, serta pengembangan potensi pada peserta 

didik.  

b. Pengertian akhlak 

Akhlak, secara etimologi isitilah yang diambil dari bahasa Arab dalam 

bentuk jamak, Al-Khuluq merupakan bentuk mufrod (tunggal) dari Akhlak yang 

memilik arti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti. Tingkah laku yang telah 

menjadi kebiasaan dan timbul dari diri manusia dengan sengaja. Kata akhlak 

dalam pengertian ini disebutkan dalam al-Quran dalam bentuk tunggal. Kata 

khulq dalam firman Allah SWT merupakan pemberian kepada Muhammad 
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sebagai bentuk pengangkatan Rasul Allah. Sebagaimana Al-Quran surat Al-

Qolam ayat 4 menyebutkan: 

           

Artinya : 

“Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti agung” 

(Q.S Al-Qolam: 4)25 

Ayat diatas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, memiliki akhlak 

yang paling mulia. Oleh karena itu, seluruh umat manusia yang beriman kepada 

Nabi Muhammad SAW, wajib menjadikan akhlak beliau sebagai rujukan perilaku 

dan suri tauladan. 

Akhlak sering dikaitkan dengan etika dan moral. Etika dan moral berasal 

dari bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama, kebiasaan. Sedang budi pekerti 

dalam bahasa Indonesia merupakan kata mejemuk dari kata budi dan pekerti. 

Budi berasal dari bahasa sansakerta yang berarti yang sadar, pekerti berasal dari 

bahasa Indonesia sendiri yang berarti kelakuan. Sedangkan moral berasal dari 

bahasa latin mores yaitu jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam 

kamus umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penetuan baik 
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buruk perbuatan dan kelakuan.26 Adapun kata etika berasal dari bahasa Yunani, 

ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus Bahasa Indonesia, 

etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).27 Secara 

etimologi kedua istilah akhlak dan etika mempunyai kesamaan makna yaitu 

kebiasaan dengan baik dan buruk  sebagai nilai kontrol. Di dalam kitab Ihya 

Ulumuddin, dinyatakan bahwa, Khuluk yakni sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa 

pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Al-Ghazali berpendapat bahwa 

adanya perubahan-perubahan akhlak bagi seseorang adalah bersifat mungkin. 

Misalnya dari sifat kasar kepada sifat kasian. Disini Imam al-Ghazali 

membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan terhadap beberapa ciptaan 

Allah, kecuali apa yang menajadi ketetapan Allah seperti langit dan bintang-

bintang. Sedangkan pada keadaan yang lain seperti pada diri sendiri dapat 

diadakan kesempurnaan melalui jalan pendidikan. Menghilangkan nafsu dan 

kemarahan dari  muka bumi sungguh tidaklah mungkin namun untuk 

meminimalisir keduanya sungguh menjadi hal yang munkin dengan jalan 

menjinakan nafsu melalui beberapa istilah latihan rohani.28 Sementara itu Ki 

Hajar Dewantara berpendapat bahwa, etika adalah ilmu yang mempelajari ilmu 

soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia yang dapat merupakan 
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27 Ibid, h. 89. 
28 Husen Bahreisj, Ajaran-Ajaran Akhlak, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 41. 



 

pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan 

perbuatan.29 

Dari pemaparan di atas diperoleh titik temu bahwa antara akhlak, etika 

dan moral memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaanya terletak dari segi 

objek dan fungsinya. Dilihat dari objeknya akhlak, etika, dan moral sama-sama 

menentukan tentang baik buruk perbuatan yang dilakukan manusia. Dan 

persamaan dari segi fungsinya dapat dikatakan bahwa etika, moral, dan akhlak 

sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan 

manusia untuk ditentukan baik-buruknya.30 

 Sementara perbedaanya terletak pada dasarnya. Akhlak menilai dari 

ukuran ajaran Al-Qur’an dan Al-Hadits, etika berkaca pada akal fikiran atau 

filsafat dan moral berdasarkan norma hidup yang ada di maasyarakat berupa adat 

atau aturan tertentu. Akhlak yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits 

maka akhlak bersifat mutlak, absolut, dan tidak dapat diubah. Sementara etika, 

moral, dan susila berdasar pada sesuatu yang berasal dari manusia maka lebih 

bersifat terbatas dan dapat berubah sesuai tuntutan zaman. 
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h. 81.  



 

Adapun pengertian akhlak secara terminologi, menurut para ulama 

sebagai berikut.31 

1) Imam Al Ghazali (1055-1111 M) 

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir 

perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan 

pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatau tindakan yang terpuji 

menurut ketentuan akal dan norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, 

tetapi jika ia menimbulkan tindakan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak 

yang buruk” 

2) Ibn Maskawaih (941-1030 M) 

“Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa mealaui pertimbangan pikiran terlebih 

dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya ada pula 

yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi, pada mulanya 

tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan teru-

menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak”  

3) Muhyiddin Ibn Arabi (1165-1240 M) 

“Keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat 

tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Keadaan tersebut 
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pada seseorang boleh jadi merupakan tabiat atau bawaan, dan boleh jadi 

juga merupakan kebiasaan melaui latihan dan perjuangan”. 

4) Dr Muhammad Al-Hufi 

“Akhlak adalah adat yang dengan sengaja dikehendaki 

keberadaanya. Dengan kata lain akhlak adalah azimah (kemauan yang 

kuat) tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi 

adat (kebiasaan) yang mengarah kepada kebaikan atau keburukan” 

5) Al-Qurthubi 

“Akhlak adalah suatu perbuatan manusia yang bersumber dari 

adab kesopanannya disebut akhlak, karna perbuatan itu termasuk bagian 

dari kejadiannya”  

6) Abu bakar jabir al jaziri  

“Akhlak adalah bemtuk kejiwaan yang tertanam dalam diri 

manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela 

dengan cara yang di sengaja.” 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ulama di atas bahwa 

akhlak adalah Perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga 

telah menjadi kepribadianya, dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran, yang 

timbul dari dalam dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa adanya paksaan 



 

atau tekanan dari luar, dan perbuatan itu dilakukan dengan sesunggunya, bukan 

main-main atau bersandiwara serta dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah.  

Beberapa definisi yang dipaparkan oleh para pakar di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian peserta 

didik agar menjadi lebih sempurna. Sedangkan akhlak diartikan sebagai 

perbuatan, perilaku, perangai atau budi pekerti. Jadi, pendidikan akhlak adalah 

proses pembentukan perilaku anak kearah yang lebih baik.  

2. Ruang Lingkup Akhlak 

Dalam ilmu ushul fiqih yang menjadi rujukan pencarian hukum maka kita 

mengenal prinsip Maqasid Al Syari’ah yang tidak lain merupakan salah satu 

prinsip fiqih yang mengkaitkan dengan akhlak. Segala sesuatu menjadi benar 

apabila tidak bertentangan dengan lima prinsip utama kemaslahatan (Al-

Maslahalih Al dharuriyah). Maka merujuk pada prinsip tersebut, didapatkan 

ruang lingkup akhlak harus berpedoman pada: 

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

menimbulkan rusaknya keberagamaan seseorang 

b. Hifdu an-Nafs (Menjaga Jiwa), tidak boleh suatu ketetapan yang mengganggu 

jiwa orang lain atau menyebabkan orang lain menderita 



 

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

sehat, menghambat perkembangan pengetahuan atau membatasi kebebasan 

berpikir 

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

menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orang tua 

dengan anak 

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

perampasan kekayaan tanpa hak 

Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa, cakupan akhlak meliputi 

semua aspek kehidupan sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk individu, 

makhluk sosial, khalifah di muka bumi serta sebagi makhluk ciptaan Allah SWT. 

Dengan demikian Basyir merumuskan bahwa ruang lingkup akhlak sebagai 

berikut: Akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap 

masyarakat, akhlak terhadap makhluk lain. Apabila dipadukan, antara prinsip 

maqsaid al-Syari’ah dengan rumusan Ahmad Azhar Basyir tentang ruang lingkup 

akhlak maka terlihat ada satu aspek yang tertingga yaitu aspek pemeliharaan 

terhadap Harta. Akhlak bagaimana manusia bersikap terhadap harta sangat 

diperlukan mengingat banyak manusia tergelincir pada lubang kesesatan 

dikarenakan oleh harta. 

Menurut sistematika yang lain, ruang lingkup akhlak, antara lain; 

1. akhlak terhadap Allah SWT; 



 

2. akhlak terhadap Rasulullah SAW; 

3. akhlak pribadi; 

4. akhlak bermasyarakat; 

5. akhlak bernegara. 

Akhlak dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan objeknya, 

berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua bagian: 

1. Akhlak mahmudah (akhlak terpuji) atau akhlak karimah (akhlak yang mulia) 

Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab akhlaq 

mahmudah. Mahmudah merupakan bentuk ma’ful dari kata hamida yang berarti 

“dipuji”. Akhlak terpuji disebut pula dengan akhlaq karimah (akhlak mulia), atau 

makarim al-akhlaq (akhlak mulia), atau al-akhlaq al-munjiyat (akhlak yang 

menyelamatkan pelakunya). di antaranya akhlak terpuji adalah: 

a. rida kepada Allah swt; 

b. cinta dan beriman kepada Allah swt; 

c. beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir; 

d. taat beribadah; 

e. selalu menepati janji; 

f. melaksanakan amanah; 

g. berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan; 

h. qanaah (rela terhadap pemberian Allah SWT); 

i. tawakal (berserah diri); 



 

j. sabar; 

k. syukur; 

l. tawadhu’ (merendahkan diri) dan segala perbuatan yang baik menurut 

pandangan Al-Qur’an dan Al-Hadis. 

 
2. Akhlak mazhmumah (akhlak tercela) atau akhlak sayyiyah (akhlak yang jelek) 

Kata  mazhmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Akhlak  

mazhmumah  berarti akhlak tercela. Segala bentuk akhlak yang bertentangan 

dengan akhlak terpuji disebut akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan tinhgkah 

laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan 

mertabatnya sebagai manusia. Akhlak tercela di antaranya: 

a. kufur; 

b. syirik; 

c. murtad; 

d. fasik; 

e. riya; 

f. takabur; 

g. mengadu domba; 

h. dengki/iri 

i. hasut; 

j. kikir; 

k. dendam; 



 

l. khianat; 

m. memutuskan silaturahmi; 

n. putus asa; 

o. segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam. 

 
Berdasarkan objeknya, akhlak dibedakan menjadi dua: 

1. akhlak kepada khalik. 

2. akhlak kepada makhluk; 

a. akhlak terhadap Rasulullah SAW; 

b. akhlak terhadap keluarga; 

c. akhlak terhadap diri sendiri; 

d. akhlak terhadap sesama atau orang lain; 

e. akhlak terhadap lingkungan alam.32 

Jadi dapat diambil keseimpulan bahwa, ruang lingkup akhlak dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap Allah SWT dan akhlak terhadap 

makhluk selain Allah. Akhlak terhadap Allah adalah sikap dan perilaku manusia 

dalam melakukan berbagai aktivitas dalam rangka berhubungan dengan Allah 

(hablun minallah). Sementara itu, akhkak terhadap makhluk bisa dirinci lagi 

menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak 

terhadap mahkluk hidup selain manusia seperti tumbuhan dan hewan, serta 

akhlak terhadap benda mati (lingkungan dan alam semesta).  
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3. Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar-dasar pendidikan akhlak adalah Al Qur’an dan Al Hadis, Al Qur’an 

dapat dijadikan landasan yang paling utama dalam pendidikan akhlak, karena Al 

Qur’an merupakan kitab yang dapat dijadikan penunjuk dari kegelapan menuju 

penerangan sebagaimana firman-Nya : 

                            

                  

Artinya:  

“dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 

mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang 

terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan 

yang lurus”.(Q.S : Al-Maidah : 16)33 

Selain itu akhlak merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran islam, 

sedangkan Hadis dapat dijadikan sebagai landasan yang kedua setelah Al Qur’an 

sebagai penguat wahyu tuhan, karena hadis termasuk penjelas dari Al Qur’an, 

maka dari itulah Hadis dapat diterima sebagai landasan sebagaimana firman-Nya : 
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               ..      

Artinya:  

“apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah” (Q.S Al Hasyr: 7)34 

 

Yang dimaksud dengan dasar-dasar akhlak adalah yang menjadi ukuran 

baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, 

sumber akhlak adalah Al-Qura’an dan sunnah. Bukan akal pikiran dan pandangan 

masyarakat sebagaimana etika dan moral. Dan bukan pula baik buruk dengan 

sendirinya. Dalam konsep akhlak, sesuatu itu dinilai baik dan buruk terpuji atau 

tercela, semata-mata karena syara’(Al-Qur’an dan sunnah) menilainya demikian. 

Kenapa sifat sabar, pemaaf, pemurah dan jujur itu baik. Begitu juga sebaliknya, 

kenapa pemarah, tidak bersyukur, dendam, kikir itu dinilai buruk, tidak lain 

karena syara’ menilai dengan demikian.35 Islam merupakan agama yang 

sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar 

pemikiran, begitu pula dengan pendidikan akhlak.  

Menurut Prof.H.Muhammad Daud Ali, S.H, Al-Qur’an adalah sumber 

ajaran agama pertama dan utama. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui 

kebenaranya oleh penelitian ilmiah Al-Qur’an adalah kitab suci yang memuat 
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firman-firman Allah, sama persis dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril 

kepada nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 

2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah dan di Madinah. Tujuannya untuk menjdi 

pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya 

mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.36 

Al-Hadits adalah sumber kedua agama dan ajaran agama Islam. Apa yang 

disebutkan dalam Al-Qur’an di atas dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh 

Rasulullah Saw dengan sunnah beliau. Karena itu, sunah rasul yang kini terdapat 

dalam hadits merupakan pemaparan serta penjelasan otentik (Sah dan dapat 

dipercaya sepenuhnya). Sebagai sumber agam dan ajaran Islam, Al-Hadits 

mempunyai peranan penting setelah Al-Qur’an. Sebagai utusan Allah nabi 

Muhammad SAW mempunyai wewenang menjelaskan dan merinci wahyu Allah 

secara umum. 

 Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 44 sebagai berikut: 
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      Artinya: (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan 
(mukzjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an 
agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 
diturunkan kepada   mereka dan supaya mereka memikirkan.37 

  

Maksud ayat diatas yaitu, Perintah-perintah, larangan-larangan, aturan 

dan lain-lain yang terdapat dalam Al-Qur’an. Tugas menjelaskan wahyu Allah 

telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Penjelasan inilah yang kita kenal dengan nama 

hadits atau sunnah Rasul. Namun, ada sementara ahli hadits menyatakan bahwa 

istilah hadits dipergunakan untuk sunah qauliyah (perkataan Nabi) sedang sunnah 

fi’iyah (perbuatan) dan sunnah taqriyah tidak disebut hadits, tetapi sunnah saja. 

Dengan demikian, sunnah lebih luas pembahasannya dibandingkan dengan hadits. 

Hadits memiliki nilai yang tinggi setelah Al-Qur’an, banyak ayat al-

qur’an yang mengemukakan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai 

Rasulnya. Oleh karena itu, mengikuti jejak Rasulullah SAW sangatlah besar 

pengaruhnhya dalam pembentukan pribadi dan watak, akhlak sebagai seorang 

muslim sejati. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta 

pendidikan akhlak mulia yang harus diteladani agar menjadi manusia yang hidup 

sesuai dengan tuntutan syari’at, yang bertujuan untuk kemaslahatan serta 

kebahagiaan umat manusia. Sesunggunya Rasulullah SAW adalah contoh serta 

terladan bagi umat manusia yang mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai 

akhlak yang sangat muliakepada umatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang 
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paling baik akhlaknya dan manusia yang paling sempurna adalah yang maemiliki 

akhlak al-karimah yang merupakan cerminan dari iman yang sempurna. Akhlak 

bersumber pada Al-Qur’an wahyu Allah yang tidak diragukan keasliannya dan 

kebenarannya. Semua pengikut Nabi Muhammad harus diajarkan dengan 

membaca al-qur’an semua muslim harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. 

Akhlak Islam adalah alat sebagai pengontrol semua perbuatan manusia dasn 

setiap perbuatan manusia diukur dengan sumber yaitu al-qur’an dan al-hadits. 

Dengan demikian kita harus selalu mendasarkan pada al-qur’an dan al-hadits 

sebagai sumber akhlak.38 Dari uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa ukuran 

yang pasti, objektif, komperhensif dan universal untuk menentukan akhlak baik 

buruk hanyalah al-qur’an dan sunnah Muhammad SAW. 

 

4. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan adalah titik tolak akhir yang akan dicapai dalam suatu usaha. 

Begitu pula halnya dengan tujuan pendidikan akhlak, menurut para ahli islam 

merumuskan tujuan pendidikan akhlak sebagai berikut: 

Menurut Fr. Mahmud Yunus dalam bukunuya pokok-pokok pendidikan 

dan pengajaran mengatakan :  

Tujuan pendidikan akhlak ialah membentuk putra dan putri yang 

berakhlak mulia, berbudi luhur, bercita-cita tinggi, berkemauan keras, beradab 
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sopan santun, manis tutur bahasanya, jujur dalam segala perbuatannya suci murni 

hatinya.39 

Sedangkan menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan utama pendidikan 

akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa 

berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digarikan oleh Allah swt. Inilah yang 

akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhlak 

mulia merupakan tujuan pokok dalam pendidikan akhlak. Akhlak seseorang akan 

dianggap mulia jika perbuatanya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Al-Qur’an.40 

 Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa risalah ajaran Islam 

sebagai rahmat bagi semesta alam. Rasulullah SAW adalah teladan bagi setiap 

muslim dalam segala hal, baik dalam hal keagamaan maupun hal keduniaan. 

Meneladani Rasulullah SAW merupakan kewajiban setiap muslim hingga hari 

perhitungan nanti. Perintah untuk menjadikan Beliau sebagai tauladan adalah 

firman Allah: 
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    Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik  bagimu (yaitu) bagi oranh yang mengaharap (rahmat) Allah dan   

(kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.(Q.S. Al-

Ahzab : 21).41  

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi 

pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat-istiadat yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. Kalau diperhatikan, ibadah-ibadah inti dalam Islam memiliki tujuan 

pembinaan akhlak mulia. Shalat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan terela; zakat di samping bertujuan menyucikan harta juga 

bertujuan menyucikan diri dengan memupuk kepribadian  mulia dengan cara 

membantu sesama; puasa bertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari 

berbagai syahwat; haji bertujuan diantaranya memunculkan tenggang rasa dan 

kebersamaan dengan sesama.42  

Menurut Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, bahwa pendidikan akhlak juga 

mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:  

1) Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman yang beramal saleh. 

Tidak ada sesuatu pun yang menyamai amal saleh dalam mencerminkan 

akhlak mulia ini. Tidak ada pula yang menyamai akhlak mulia dalam 
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mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah dan konsistensinya 

kepada manhaj Islam. 

2) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani kehidupanya 

sesuai dengan ajaran Islam. Melaksanakan apa yang diperintahkan agama 

dan meninggalkan apa yang diharamkan, menikmati hal-hal yang baik dan 

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

tercela, dan mungkar. 

3) Mempersiapkan insan beriman dan amal saleh yang bisa berinteraksi 

secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang maupun nonmuslim. 

Mampu bergaul dengan orang-orang yang ada disekelilingnya dengan 

mencari Ridha Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran-Nya dan petunjuk-

petunjuk Nabi-Nya. Dengan semua ini dapat tercipta kestabilan 

masyarakat dan kesinambungan hidup umat manusia. 

4) Mempersiapkan insan beriman dan amal saleh yang mampu dan mau 

mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan amar ma’ruf nahi 

munkar dan berjuang fi sabilillah demi tegaknya agama Islam. 

5) Mempersiapkan insan beriman dan amal saleh yang mau merasa bangga 

dengan persaudaraanya sesama muslim dan selalu memberikan hak-hak 

persaudaraan tersebut, mencintai dan membenci hanya karena Allah, dan 

sedikitpun tidak kecut oleh celaan orang hasad selama dia berjalan di jalan 

yang benar. 



 

6)   Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bahwa dia adalah 

bagian dari seluruh umagt islam yang berasal dari berbagai daerah, suku, 

dan bahasa. Atau insan yang siap melaksanakan kewajiban yang harus ia 

penuhi demi seluruh umat Islam selama dia mampu. 

7) Mempersiapkan insan beriman dan selah yang merasa bangga dengan 

loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha sekuat tenaga demi 

tegaknya panji-panji Islam di muka bumi. Atau insan yang rela 

mengorbankan harta, kedudukan, waktu, dan jiwanya demi tegaknya 

syariat Islam. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan 

akhlak ialah untuk membentuk laku perbuatan yang bermanfaat baik kepada 

dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga terjalin 

hubungan yang harmonis, terkendali menurut tuntutan hati nurani, yang 

senantiasa merasa seluruh gerak hidupnya hanya untuk mencapai ridha Allah Swt. 

5. Metode Pendidikan Akhlak 

Yang dimaksud dengan metode disini adalah semua cara yang di gunakan 

dalam upaya mendidik. Kata metode diartikan secara luas, karena mengajar 

adalah salah satu bentuk upaya mendidik, maka metode yang di maksud disini 

mencakup juga metode mengajar. Karena banyak sekali dijumpai pendapat para 

ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pemebentukan dan 

pembinaan akhlak mulia. Oleh karena itu metode pendidikan akhlak sejalan 



 

dengan semua keperluan dan kebutuhan manusia. Selain memungkinkan 

seseorang untuk mengabil inspirasi dari Al-Qur’an dan As-Sunah berupa metode-

metode terbaik yang telah membina diri, mempertinggi semangat dan mebuka hati 

manusia pada petunjuk Illahi dan pada peradaban Islam. 

Berikut ini beberapa metode pendidikan akhlak dalam Islam, supaya kita 

juga tahu metode apa yang sebaiknya kita pakai, di antara metode tersebut adalah: 

1. Metode nasihat 

Yang di maksud dengan nasehat adalah penjelasan tentang kebenaran dan 

kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang di 

nasehati dari bahaya serta menunjukannya ke jalan yang mendatangkan 

kebahagiaan yang bermanfaat.43 

                        

Artinya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S : Yusuf : 111) 44 

Memberikan nasehat merupakan metode penting dalam pendidikan 

akhlak, dengan metode pendidikan ini pendidikan dapat menanamkan pengaruh 

yang baik kedalam jiwa apabila di gunakan dengan cara yang dapat mengetuk 
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relung jiwa dengan pintunya yang tepat. Bahkan, dengan metode ini pendidik 

mempunyai kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada 

berbagai kebaikan dan kemaslahatan serta kemajuan masyarakat dan umat. Cara 

ini di maksud, hendaknya nasihat lahir dari hati yang lurus. Artinya, pendidik 

berusaha menimbulkan kesan bagi pesrta didiknya bahwa ia orang yang 

mempunyai niat baik dan sangat peduli terhadap kebaikan peserta didik, terutama 

dalam mengubah anak dalam perilaku buruk menjadi baik. 

Dalam metode nasihat atau pelajaran juga terdapat ruang besar guna 

mengarahkan orang lain kepada kebaikan. Pada saat ini yang memberi nasihat 

dapat mencari waktu dan situasi yang tepat agar mencapai faidah yang di 

harapkan. Kemudian Al-Qur’an juga penuh dengan cerita-cerita tentang pelajaran 

bagi orang-orang yang mau berfifkir. 

Demikian peranan pelajaran atau nasihat sebagai metode pembinaan 

akhlak isami yang cocok bagi semua aspek pembinaan seperti Rohani, Jasmani, 

Akal, Kemasyarakatan, dan masalah hati. 

2. Metode Teladan 

Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberikan 

contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir dan lain lain. Banyak ahli 

pendidikan berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakan metode 



 

yang paling berhasil guna. Hal itu karena dalam belajar, orang pada umumnya 

lebih mudah menangkap yang kongkrit dari pada yang abstrak. 

Metode teladan sangat evektif untuk diterapkan terhadap peserta didik, 

mengingat peserta didik sangat kritis terhadap permasalahan yang ia hadapi, 

metode teladan diterapkan terhadap peserta didik yang bertujuan agar peserta 

didik dapat mengikuti ajaran akhlak yang diterapkan, sebagaimana firman Allah: 

                       

Artinya:  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik  (Q.S : Al-Ahzab : 21)45 

Berdasarkan surat Al Ahzab ayat 21 bahwa keteladanan termasuk hal 

terpenting dalam pendidikan akhlak, karena pada waktu itu Allah telah 

menjadikan nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah atau suritoladan yang 

baik bagi umatnya. 

3. Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan sangat evektif jika penerapanya dilakukan terhadap 

peserta didik yang berusia kecil. Karena memiliki “rekaman“ ingatan yang kuat 
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dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka terlarut dalam 

kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu sebagai awal dalam 

proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang sangat evektif dalam 

menanamkan nilai-nilai moral kedalam jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam 

dalam dirinya ini kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupannya 

semenjak ia mulai melangkah keusia remaja dan dewasa.46 

Menanamkan kebiasaan itu sulit dan kadang-kadang memerlukan waktu 

yang lama. Pembentukan kebiasaan terbentuk melaluin pengulangan dan 

memperoleh bentuknya yang tepat apabila disertai kepuasan. Contohnya: 

seorang anak yang sering mendengarkan orang tuanya mengucapkan nama 

Allah, denga tidak di sadari dia akan mengenal nama-nama Allah. Hal itu 

kemudian mendorong tumbuhnya jiwa keagamaan pada anak tersebut, dan 

sebaliknya. Atas dasar itulah pembiasaan yang awalnya bersifat mekanistis 

hendaknya di usahakan agar menjadi kebiasaan atas dasar kesadaran (kehendak 

dan kata hati) peserta didik sendiri. Hal ini sangat mungkin apabila pembiasaan 

secara berangsur-angsur di sertai dengan penjelasan-penjelasan dan nasihat-

nasihat, sehingga makin lama akan timbul kebiasaan. 

4. Metode Hukuman 

Metode hukuman itu perlu di terapkan karena mengingat manusia tidak 

sama selamanya, dan tentu saja metode hukuman tidak dijadikan sebagai 
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tindakan yang pertama kali, metode hukuman di terapkan setelah dengan nasihat 

dan teladan tidak mempan.47 

Metode hukuman merupakan metode terburuk, tetapi dalam kondisi 

tertentu harus digunakan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang hendaknya 

diperhatikan pendidik dalam menggunakan hukuman :  

1) Hukuman adalah metode kuratif, artinya tujuan hukuman ialah untuk 

memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan memelihara 

peserta didik lainnya, bukan untuk balas dendam. 

2) Hukuman baru digunakan apabila metode lain, seperti nasihat dan 

peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki peserta didik. 

3) Sebelum dijatuhi hukuman, peserta didik hendaknya lebih dulu diberi 

kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. 

4)  Hukuman yang dijatuhkan pada peserta didik hendaknya dapat 

dimengerti olehnya, sehingga ia sadar akan kesalahannya dan tidak 

mengulanginya. 

5) Hukuman psikis lebih baik ketimbang hukuman fisik. 

6) Hukuman hendaknya disesuaikan dengan perbedaan latar belakang 

kondisi peserta didik. 
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7) Dalam menjatuhkan hukuman, hendaknya diperhatikan prinsip logis, 

yaitu hukuman disesuaikan dengan jenis kasalahan. 

8) Pendidik hendaknya tidak mengeluarkan ancaman hukuman yang tidak 

mungkin dilakukan.48 

5. Metode Hikmah 

Metode ini mempunyai keistimewaan tersendiri dari pada metode yang 

lain, karena peristiwa itu dapat menimbulkan suatu situasi yang khas dalam 

perasaan, artinya peristiwa akan sangat membekas pada perasaan yang akan 

mengakibatkan luluhnya perasaan itu sendiri.49 

6. Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak di Sekolah 

Pembinaan akhlak di sekolah sangat terkait dengan pengembangan kultur 

di sekolah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan akhlak 

mulia di sekolah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penting berikut ini: 

a. Sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya dapat membentuk para siswa 

menjadi orang-orang yang sukses dari segi akademik dan nonakademik. 

Adapun nilai-nilai nonakdemik menyangkut sikap dan perilaku (akhlak mulia) 

sehingga para lulusan tidak hanya cerdas pikiran, tetapi juga cerdas emosi dan 

spiritual. 

b. Sekolah-sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah secara 

tegas menyebutkan keinginan terwujudnya kultur dan karakter mulia di 
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sekolah. Visi dan misi ini menjadi acuan sekaligus cita-cita yang ingin dicapai 

sekolah dengan program-programnya. 

c. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti di atas, sekolah harus 

mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama dan nilai-nilai karakter mulia pada 

segala aspek kehidupan bagki seluruh warga sekolah, terutama para peserta 

didiknya, 

d. Mengajak peserta didik untuk mencintai Al-Qur’an. Setiap hari Jum’at siswa 

sebaiknya masuk lebih awal untuk meaksanakan tadarus Alquran bersama 

selama lima belas menit. Setelah pelajaran selesai, siswa di ajak mengikuti 

shalat Jumat berjamaah di sekolah atau masjid terdekat sekolah bersama- 

sama warga sekolah yang lain. 

e. Pembinaan akhlak siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama, 

guru PKN, guru bahasa, atau guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan); tetapi 

juga tanggung jawab semua guru dan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, 

semua guru harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab bersama demi 

kesuksesan pembinaan karakter mulia (akhlak) siswa ini.50 

Prinsip-prinsip di atas dapat digunakan untuk pengembangan kultur 

akhlak mulia di sekolah secara umum, baik di sekolah dasar maupun sekolah 

menengah. 
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B. Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Menurut pasal 1 ayat 44 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melaui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. 

Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses 

perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka 

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik 

kemampuan fitrahnya.51 Sedangkan menurut Ramayulis,52 Peserta didik secara 

formal adalah orang yang sedang berada fase pertumbuhan dan perkembangan 

baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri 

dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang peserta didik. 

Dalam bahasa Arab dikenal tiga istilah yang sering digunakan untuk 

menunjukan pada anak kita, tiga istilah anak tersebut adalah:  

1. Murid : Orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. 

2. Tilmidz : Murid 

3. Thalib Al Ilmi : yang menuntut ilmu, pelajar atau mahasiswa. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka peserta didik dapat 

diartikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu 

bimbingan dan pengarahan untuk menuju kearah fitrah kemampuannya . Selain 

memerlukan bantuan pendidik seorang peserta didik yang sedang belajar juga 

nmemerlukan kawan tempat mereka berbagi rasa dan belajar bersama. Teman ini 

di yakini sangat besar pengaruhnya dalam kesuksesan belajar, maka muncul pula 

etika atau akhlak yang harus dilakukan antar sesama peajar serta cara mencari 

kawan yang baik dan seterusnya. 

2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akhlak Peserta Didik 

a. Menurut aliran nativisme bahwa yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang 

bentuknya dapat berupa kecendrungan, bakat, akal dan lain-lain.  Jika 

seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecendrungan kepada yang baik 

maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. 

b. Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial 

termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. 

c. Menurut aliran konvergensi berpendapat bahwa pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor 



 

eksternal yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus , atau 

melalui interaksi lingkungan sosial.53  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

akhlak seseorang terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam berupa potensi 

fisik, intelektual dan hati (rohaniah) yang dibawa sejak lahir, dan faktor dari luar 

yag daam hal ini adalah kedua orang tua dirumah, guru di sekolah, dan tokok-

tokoh serta pemimpin di masyarakat.  

3. Akhlak Peserta Didik. 

Akhlak peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, Asma Hasan 

Fahmi mengemukakan etika yang harus diketahui, dimiliki serta dipahami oleh 

peserta didik supaya dia dapat belajar dengan baik dan dapat keredaan dari Allah 

SWT. 

1. Peserta didik hendaknya senantiasa meberikan hatinya sebelum menuntut 

ilmu. 

2. Tujuan belajar hendaknya ditunjukan untuk menghiasi roh dengan berbagai 

sifat keutamaan. 

3. Memiliki kemamuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu diberbagai 

tempat. 

4. Setiap pseserta didik wajib menghormati pendidiknya, 
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5. Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah. 

Ramayulis54 mengemukakan bahwa etika peserta didik yang dirumuskan 

di atas perlu disempurnakan dengan empat akhlak peserta didik dalam menunutut 

ilmu. 

1. Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi 

jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. 

2. Peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar 

dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. 

3. Peserta didik harus ikhlas dalam menuntut ilmu dan menghormati guru atau 

pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan 

beberapa cara yang baik. 

4. Peserta didik harus berusaha dengan sungguh-sunguh (berjihad) dalam 

menuntut ilmu serta diiringi dengan do’a kepada Allah agar berhasil dalam 

menuntut ilmu. 
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 BAB III  

BIOGRAFI PROF. DR. HAMKA 

 

A. Riwayat Hidup Prof. Dr. HAMKA 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dkenal dengan julukan 

HAMKA adalah  seorang ulama, sastrawan, dan juga politikus yang sangat 

terkenal di Indonesia. Beliau dilahirkan di Batang Maninjau (Sumatra Barat) 

pada 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H) dan meninggal di Jakarta, 24 

Juli 1981 pada umur 73 tahun. Ayahnya ulama terkenal, Dr. Haji Abdul 

Karim Amrullah alias Haji Rasul, pembawa paham-paham pembaharuan 

Islam di Minangkabau. Nama HAMKA melekat setelah ia, untuk pertama 

kalinya naik haji ke Mekah pada tahun 1927. 55 HAMKA yaitu potongan dari 

nama lengkap, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. 

Waktu kecilnya, Hamka dekat dengan andung (nenek) dan engkunya 

(kakek), di desa kelahiranya. Sebab, ayahnya, Dr. Haji Abdul Karim 

Amrullah, adalah ulama modernis yang banyak diperlukan masyarakat pada 

waktu itu sehingga hidupnya harus keluar dari desa kelahiran Hamka, seperti 

ke kota Padang. Menurut penuturan Hamka sendiri, dia merasa bahwa 

terhadap kakek dan nenenknya merasa lebih sayang dari pada terhadap ayah 

dan ibunya. Terhadap ayahnya Hamka lebih banyak merasa takut dari pada 
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sayang. Ayahnya dirasakan kurang mau mengerti jiwa dan kebiasaan anak-

anak. Ayahnya dinilai terlampau kaku dan bahkan secara dimetral dinilainya 

bertentangan dengan kecendrungan masa anak-anak yang cenderung ingin 

bebas mengekspresikan diri, atau nakal, sebab kenakalan anak-anak, 

betapapun nakalnya, asal masih dalam batas-batas kewajaran adalah masih 

lumrah bahkan demikian menurut Hamka. Hamka sendiri masa kecilnya 

tergolong anak yang tingkat kenakalannya cukup memusingkan kepala. 

Kenakalan kanak-kanak itu mulai tampak tatkala Hamka berusia empat tahun 

dan mengalami puncaknya pada usia dua belas tahun. Diantara kelakuan-

kelakuan yang dianggap nakal, kurang terpuji menurut masyarakat terhadap 

Hamka, antara lain: (1) belajarnya tidak karuan (dia hanya menyelesaikan 

“sekolah desa” sampai kelas II saja dan sekolah diniyah dan tawalib tidak 

lebih dari lima tahun; (2) bergaul dengan para preman, atau masuk kalangan 

“parewa”, sebab dia juga mengerjakan sebagian dari tingkah laku kelompok 

itu seperti suka menyabung ayam, berkahilan silat untuk kepentingan 

kesukaan berkelahi; (3) suka berkeluyuran kemana-mana, seperti sering 

berbelok niat dari pergi ke surau menjadi pergi ke gedung bioskop, memanjat 

pohon jambu milik orang lain, mengambil ikan di tebat milik orang lain, kalau 

kehendaknya tidak dituruti oleh kawannya, maka kawannya itu di ganggunya, 

pendeknya hampir seluruh penduduk kampung sekeliling padang panjang 

tidak ada yang tidak kenal akan kenakalan Hamka kecil waktu itu. 



 

Kehidupan Hamka kecil yang cukup memprihatinkan itu hampir 

berjalan selama setahun, yaitu uisa 12 tahun sampai dengan usia 13 tahun, 

atau sampai sekitar tahun 1921. Sisi positif dari perilaku Hamka kecil mulai 

dari usia 12 tahun sampai dengan usia 15 tahun adalah sebagai berikut: 

a. Sudah mulai gemar membaca buku-buku, baik itu sejarah kepahlawanan 

atau artikel-artikel di surat kabar yang memuat kisah perjalanan dan 

sebagainya. Dari kegemaran membaca ini, kesadaran auto didact Hamka 

membca ini, kesadaran muto didact Hamka kecil sampai dengan masa 

tuannya menjadi sangat terdukung. Kebiasaan membaca sejak kecil ini, 

sekalipun mendapat marah dari ayahnya (lantaran si Hamka kecil hanya 

suka membaca buku cerita, sejarah kepahlawanan, kisah perjalanan dan 

sebagainya, bukan kitab tata bahasa arab (nahwu) atau kitab derivasi kata 

arab (saraf) dan sejebisnya), namun oleh Hamka kecil tetap dilakukanya, 

bahkan diam-diam Hamka kecil sudah menulis surat yang ditujukan 

kepada gadis. Barangkali, inilah antara lain bekal pertama keberaniannya 

menulis, disamping bakat yang dimiliki sebagai hasil warisan darah dari 

ayahnya (DR. Haji Abdul Karim Amrullah dikenal sebagai cukup banyak 

menulis karangan kitab). 

b. Suka kemampuan daya khayal dengan cara banyak mendengar dan 

merekam dongen, cerita sehari-hari yang sedang merebak (cerita tentang 

hantu misalnya), pidato-pidato adat dengan menghadiri petemuan para 

penghulu mengadu keindahan suara balam (butung terukur) atau kala ada 



 

perayaan pelantikan para penghulu yang banyak mengungkap kata-kata 

kebenaran adat tambo, keturunan dan dongeng-dongeng, bahkan si Hamka 

kecil berani bertanya langsung kepada orang-orang tua yang pandai 

mengucap pidato adat itu kemudian di catatnya dalam buku tulisanya. 

 
B. Latar Belakang Pendidikan Prof. Dr. Hamka 

Sejak kecil, ia menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-Quran 

langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun (1914), ia di bawa ayahnya ke 

Padang Panjang. Pada usia 7 tahun kemudian ia dimasukan ke sekolah desa 

hanya sempat di enyam sekitar 3 tahun, dan malamnya ia belajar mengaji Al- 

Qur’an dengan ayahnya sendiri sehingga khatam. Lalu sekolah agama yang ia 

jalani di Padang Panjang dan Parabek juga tak lama, hanya selama tiga tahun. 

Dari tahun 1916 sampai tahun 1923, dia telah belajar agama pada sekolah-

sekolah “Diniyah School” dan “Sumatera Thawalib” di Padang Panjang dan 

di Parabek. Guru-gurnya waktu itu ialah Syaikh Ibrahim Musa Parabek, 

Engko Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labay. Selebihnya, ia belajar 

sendiri. Kesukaanya di bidang bahasa membuatnya cepat sekali menguasai 

Bahasa Arab. Dari situlah ia mengenal dunia secara luas, baik hasil pemikiran 

klasik Arab maupun Barat. Karya pemikir barat ia dapatkan dari hasil 

terjemahan ke bahasa Arab. Lewat bahasa pula Hamka kecil suka menulis 



 

dalam bentuk apa saja. Ada puisi, cerpen, novel, tasauf, dan artikel-artikel 

tentang dakwah.56 

Pelaksanaan pendidikan pada waktu itu masih bersifat tradisional 

dengan menggunakan sistem halaqah. Pada tahun 1916. Sitem klasikal baru 

diperkenalkan di Sumatera Thawalib jembatan besi. Hanya saja pada saat ini 

sistem klasikal yang diperkenalkan belum memiliki bangku, meja, kapur dan 

papan tulis. Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab 

klasik, seperti nahwu, sharaf, manthiq, bayan, fiqih, dan sejenisnya. 

Pendekatan pendidikan dilakukan dengan menekankan pada spek hapalan. 

Pada waktu itu, sistem hafalan cara yang paling efekif bagi pelaksanaan 

pendidikan. Meskipun kepadanya diajarakan membaca dan menulis huruf 

Arab dan latin, akan tetapi yang lebih dilaksanakan adalah mempelajari 

dengan membaca kitab-kitab klasik dengan standar buku-buku pelajaran 

sekolah agama rendah di Mesir. Pendekatan pelaksanaan pendidikan tersebut 

tidak diiringi dengan belajar menulis secara maksimal. Akibatnya banyak 

diantara teman-temanya yang fasih membaca kitab, akan tetapi tidak bisa 

menulis dengan baik. Meskipun tidak puas dengan sistem pendidikan waktu 

itu, namun ia tetap mengikutinya dengan seksama. 

Diantara metode yang digunakan guru-gurunya, hanya metode 

pendidikan yang digunakan Engku Zainuddin Labay Al-Yunusy menarik 

hatinya. Pendekatan yang dilakukan Engku Zainuddin, bukan hanya mengajar 
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akan tetapi juga meakukan proses mendidik. Melalui Diniyah School yang 

didirikanya, ia telah memperkenalkan bentuk lembaga pendidikan islam 

modern dengan menyusun kuruikulum pendidikan yang lebih sistematis, 

memperkenalkan pendidikan klasikal dengan menyediakan kursi dan bangku 

tempat duduk siswa, menggunakan buku-buku di luar kitab standar, serta 

memberikan ilmu-ilmu umum seperti matematika, bahasa, sejarah dan ilmu 

murni. 

Wawasan Engku Zainuddin yang demikian luas, telah ikut membuka 

cakrawala intelektualnya tentang dunia luar. Bersama denga Engku Dt. 

Sinaro, Engku Zainuddin memiliki percetakan dan perpustakaan sendiri 

dengan nama zinaro. Pada awalnya, ia diajak untuk membantu melipar-lipat 

kertas pada percdetakan tersebut. Sambil bekerja, ia diizinkan untuk membaca 

buku-buku yang ada diperpustakaan tersebut. Disini, ia memiliki kesempatan 

membaca bermacam-macam buku, seperti agama, filsafat dan sastra. Melalui 

kemampuan bahasa arab dan daya ingatnya yang cukup kuat, ia mulai 

berkenalan dengan karya-karta filsafat Aristoteles, Plato, Phytagoras, 

Plotinus, Ptolemaios dan ilmuan lainya. Melalui bacaan tersebut, membuat 

cakrawala pemikiranya semakin luas. 

Di usia yang sangat muda Hamka sudah melanglangbuana, tatkala usia 

masih 16 tahun (pada tahun 1924), ia sudah meninggalkan Minangkabau, 

menuju jawa. Di Yogyakarta, ia berkelana dan menimba ilmu tentang 

pergerakan kepada para aktivisnya, seperti Haji Oemar Said Tjokroaminoto 



 

(Sarekat Islam), Ki Bagus Hadikusumo (ketua Muhammadiyah), K.H. 

Fakhruddin, dan RM Soerjopronoto. Hamka, bersama dengan kaum muda 

aktivis, ikjt kursus-kursus tentang pergerakan.57 

Beberapa bulan berikutnya ia pergi ke Pekalongan dan mukim 

ditempatnya A.R. Sutan Mansur, tokoh Muhammadiyah Pekalongan yang 

juga kakak iparnya. Ia banyak belajar dari kakak iparnya, baik tentang Islam 

yang dinamis maupun politik. Di sini ia berkenalan dengan ide-ide 

pembaharuan Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh, dan M. Rasyid Ridla 

berupaya mendobrak kebekuan umat. Perkenalan antara ide-ide pemikiran al-

Afghani, Muhammad Abduh, dan M. Rasyid Ridha ikut mempengaruhi 

wacanana pembaharuan yang dilakukan. 

C. Karir Prof. Dr. Hamka 

Pada akhir tahun 1935, ditengah-tengah kesukaran ekonomi 

keluarganya, Hamka mendapat dua pucuk surat yang keduanya menawarkan 

pekerjaan. Surat dari Tokyo Jepang, menawarkan pekerjaan guru agama bagi 

masyarakat Islam di Jepang. Surat kedua dari ketua yayasan Al-Busyra, Haji 

Asbirin Ya’kub, penerbit majalah mingguan Islam, Pedoman Masyarakat,di 

Medan. Dalam surat ini dia di tawari pekerjaan sebagai Hoofdredacteur 

majalah mingguan Islam tesebut dengan gaji perdana 17,50 (tujuh belas 

rupiah lima puluh sen) setiap bulan. Stelah dipertimbangkan masak-masak, 

baik dari kemaslahatan rumah tangga, juga karena mempertimbangkan 
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kemampuan dirinya dalam kemungkinan mengemban tugas sebagai 

Hoofdredacteur untuk sebuah majalah mingguan. Maka diputuskan bahwa dia 

mau menerima tawaran dari Haji Asbiran Ya’kub. 

Sebagai buah aktivitasnya di Muhammadiyah, maka pada tahun 1946 

pada saat berlangsungnya konferensi Muhammadiyah di Padang Panjang 

Hamka terpilih sebagai ketua. Dengan terpilihnya sebagai ketua 

muhammadiyah, semakin menjadikan Hamka lebiuh memiliki semangat dan 

kesempatan untuk meningkatkan aktivitas dakwah islamiyah serta 

menggalang kesatuan bangsa, terutama di kawasan Sumatra Barat. Setelah 

masa kemerdekaan, atau tepatnya pada tahun 1949, Hamka pindah dari 

Minangkabau ke Jakarta. Tidak begitu lama Hanka diterima sebagai anggota 

koresponden surat kabar merdeka dan majalah pembangunan. Di jakarta 

Hamka mulai tertarik pada bidang yang selama ini tidak pernah ditekuninya, 

yaitu bidang politik dengan memasuki Partai Islam Masyumi. Pada pemilu 

tahun 1955, Hamka terpilih sebagai anggota parlemen dari Masyumi mewakili 

unsur Muhammadiyah.58 Pada tahun 1929 di Padang Panjang, Hamka di 

lantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas 

Muhammadiyah, Padang Panjang dari tahun 1957-1958. Setelah itu beliau 

diangkat menjadi rektor Perguruaan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor 

Universitas Mustopo, Jakarta. 
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Kian lama kian jelas bahwa corak Hamka diakui oleh kawan dan 

lawannya sebagai pengarang, pujangga, dan filosof Islam. Dengan keahlian 

itu, pada tahun 1952 Hamka diangkat oleh pemerintah jadi Anggota “Badan 

Pertimbangan Kebudayaan” dari Kementrian PP dan K dan menjadi Guru 

Besar pada Perguruan Tinggi Islam dan Universitas Islam di Makasar dan 

menjadi penasihat pada Kementrian Agama. 

Pada permulaan tahun 1959 Majelis Tinggi Universitas al-Azhar Kairo 

memberikan gelar Ustaziyah Fakhiriyah (Doktor Honoris Causa) kepada 

Hamka, karena menghargai jasa-jasnya dalam penyiaraan Islam dengan 

bahasa indonesia, sejak itu berhaklah beliau memakai titel “Dr” di pangkal 

namanya. Dan pada Sabtu 6 Juni 1974 dapat gelar “Dr” dalam bidang 

Kesusateraan dari Universitas di Malaysia.59 

Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 27 Juli 

1975, Hamka adalah Ketua Umum yang pertama. Jabatan ini dipegangnya 

samapi ia mengundurkan diri pada 18 Mei 1981. Ketika ia menyampaikan 

pidato saat pelantikan dirinya. Hamka menyatakan bahwa dirinya bukanlah 

sebaik-baiknya ulama. Ia sangat menyadari bahwa dirinya memang poluler, 

karena sejak usia muda sudah bertabligh, menulis, memimpin majalah Panjdi 

Masyarakat, dan menjadi Imam besar Masjdi Al-Azhar Jakarta yang terkenal 

itu. Selain itu, suaranya yang serak-serak basah bisa didengar di radio dan di 

mimbar-mimbar. “Tapi kepopuleran bukanlah menunjukan bahwa saya yang 
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lebih patut,” tuturnya dengan lembut. Dalam pandangan Hamka di tanah air 

ini masih banyak ulama yang lebih tinggi ilmunya, lebih khusuk ibadahnya, 

tapi mereka tak masuk kedalam kepengurusan MUI. Sebab menurutnya 

orang-ornag seperti itu karena ingin uzlah dari pergaulan yang penuh fitnah 

ini. 

Pada 7 Maret 1981, MUI mengeluarkan fatwa tentang Natal. Yakni, 

orang muslimin haram menghadiri acara natal yang diselenggarakan Kaum 

Kristiani. Fatwa ini lahir disebabkan banyaknya umat yang secara suka rela, 

terpaksa atau demi kerukunan, akhirnya mengikuti perayaan Natal. Perayaan 

natal ini diselenggarakan di kantor-kantor, dam sekolah-sekolah, atau 

kompleks perumahan. MUI merasa perlu melindungi Umat Islam. Maka, 

berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan hadits yang kuat, MUI 

memutuskan haram bagi umat Islam mengahadiri acara Natal bersama. 

Tentu saja, fatwa MUI tersebut memunculkan kontoversi. Bagi 

kalangan Islam, mayoritas, setuju atas fatwa tersebut. Sebaliknya bagi 

kalangan kristiani, memandang bahwa fatwa tersebut tidak mendukung upaya-

upaya kerukunan antar umat beragama. Sedangkan pemerintah dalam hal ini 

diwakii Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara, juga merasa 

keberatan. Alasanya, fatwa tersebut akan merenggangkan hubungan antar 

umat beragama yang selama ini sedang dirajut oleh berbagai pihak. Alamsyah 

meinta agar fatwa tersebut dicabut. Bahkan Alamsyah sempat menganca, ia 

akan  mundur sebagai menteri Agama bila fatwa tersebut tidak dicabut. Tapi 



 

MUI dibawah kepemimpinan Hamka tetap besiteguh dan tetap 

mempertahankannya. Hamka lebih sigap, ia memilih mundur dari MUI 

daripada mengikuti kemauan pemerintah yang bertentangan dengan hati 

nurani dan akidahnya itu. 

Mundurnya Hamka dari MUI ternyata mengundang simpati 

masyarakat muslimpada umumnya. Bahkan, ia mendapat pujian dan ucapan 

selamat dark berbagai kalangan umat Islam. Kepada seorang sahabatnya, M. 

Yunan Nasution, Hamka bercerita, “Waktu saya diangkat dahulu tidak ada 

ucapan selamat, tapi setelah saya berhenti, saya menerima telegram dan surat-

surat yang isinya mengucapkan selamat”.60 

Sembilann pekan setelah mundur dari MUI, tepatnya pada hari Jum’at 

24 Juli 1981,Hamka dipanggil Ilahi untuk selamanya. Ia wafat dalam keadaan 

Khusnul Khatimah.   

D. Karya-karya Prof. Dr. Hamka 

Di tahun 1935 Hamka pulang ke Padang Panjang. Waktu itu muali 

tumbuh bakatnya sebagai pengarang. Buku yang mula-mula dikarangnya 

berjudul “Khatibul Ummah”. Pada tahun 1928 keluarlah buku romanna yang 

pertama dalam bahasa Mingankabau berjudul “Si Sabariyah”. Waktu itu pula 

dia memimpin majalah “Kemauan Zaman” yang terbit hanaya beberapa 

nomor. Pada tahun 1929 keluarlah buku-bukunya, “Agama dan Perempuan”, 
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“Pembela Islam”, “Adat Minangkabau dan Agama Islam”, “Kepentingan 

Tabligh”, “Ayat-ayat Mi’raj”, dan masih banyak lagi buku-buku yang ditulis 

oleh Hamka, baik dalam bidang sastra, politik, pendidikan, maupun Agama.61 

Sebagai seseorang yang berpikiran maju, tidak hanya ia lakukan di 

mimbar melalui berbagai macam ceramah agama. Ia juga merefleksikan 

berbagai macam karyanya yang dibagi dalam beberapa bidang antara lain: 

1. Karya-karya Prof. Dr. Hamka di Bidang Sastra 

a. Di bawah lindungan ka’bah (1937), menceritakan tentang seorang 

anak muda yang taat breribadah dalam petualangan cintanya dengan 

seorang gadis cantik, namun pemuda tersebut banyak mengalami 

penderitaan, sehingga ia mencari tempat untuk berlindung. Kemudian 

di bawah lindungan Ka’bah ia menemukan ketentraman jiwanya 

sampai ia meninggal. Menurut pengakuannya Hamka mendapat 

inspirasi untuk mengarang naskah tersebut adalah dari pengalamannya 

mengelana ke Mekkah, pahit getrnya dia disana selama 6 bulan pada 

tahun 1927. 

b. Merantau Ke Dehli (1939), roman yang mengisahkan seorang pemuda 

yang merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Cerita roman ini 

meurut pengakuannya, dikarangnya berdasar inspirasi yang dia 

tangkap tatkala dia menjadi “guru agama” diperkebunan Bajalingge, 
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antara Bukit Tinggi dengan Pemantang Siantar. Dia melihat 

bagaimana kehidupan para saudagar kecil disana dan sebaliknya 

bagaimana pula nasib buruk yang menimpa kalangan para kuli 

perkebunan ditempat yang sama setelah “Poemale Sanvtie” di 

terapkan. 

c. Tenggelamnya kapal Van Der Wijck, buku roman ini, menurut 

pengakuan Hamka dikrang berlatar inspirasi tatkala dia menjadi 

mubalig Pengurus Besar Muhammadiyah di Makasar yang pada 

wakktu itu dia sempat bergauk dengan orang Makasar, Bugis, Mandar, 

Toraja dengan kawan-kawannya dan melihat bagaimana bulan 

menghilang di balik ufuk pantai Makasar. Itu sekitar tahun 1943, dan 

baru dikarang pada tahun 1938.  

d. Di Dalam Lembah Kehidupan, buku ini merupakan kumpulan cerita 

pendek yang semula dimuat dalam Pedoman Masyarakat. Dalam buku 

ini banyak disinggung mengenai kemudharatan pernikahan poligami 

yang kurang perhitungan. 

2. Karya-karya Prof Dr. Hamka dalam bidang kegunaan Islam 

a. Pedoman Mubalig Islam 

b. Agama dan Perempuan, adalah buku yang membela kaum ibu dari segi 

agama. Sebuah buku yang melawan kesewenang-wenangan pria 

terhadap wanita. 



 

c. Kedudukan Perempuan dalam Islam, Buku ini pertama sekali 

diterbitkan pada tahun 1973. Pada awalnya, buku ini merupakan 

karangan bersambung dalam majalah Panji Masyarkat. Kelahiran buku 

ini tidak terlepas dari rencana diberlakukanya undang-undang 

perkawinan 1973 yang sekuler dan upayanya mengangkat martabat 

perempuan yang selama ini berada dalam posisi yang cukup 

memperhatinkan. 

d. Tafsir al Azhar Juz I-XXX. Tafsir al-Azhar merupakan salah satu 

karyanya yang monumental. Buku ini ditulis pada tahun 1962. 

Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam pemjara, ketika ia 

menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. Buku ini pertama sekali 

dicetak ulang. Bahkan penerbitnya bukan saja di Indonesia, akan tetapi 

juga dicetak di Singapura. 

e. Studi Islam, buku ini merupakan karyanya yang secara khusus 

membicarakan aspek-aspek dan kenegaraan Islam. Pembicaraanya 

meliputi: syariat islam, studi islam (akidah, syariah dan ibadah), dan 

perbandingan antara hak-hak azasi manusia deklarasi PBB dan Islam. 

Pokok-poko pikiranya dalam buku ini ditutup dengan menjelaskan 

doktrin islam sebagai motivator yang mampu membangkitkan 

kemerdekaan dan keberanian terhadap umatnya. 

f. Sejarah Umat Islam Jilid I-IV, merypakan upayannya memaparkan 

secara rinci sejarah umat islam. Paparannya mengenai sejarah Islam di 



 

Indonesia mengangkat pembahasan mengenai perkembangan Islam di 

Indonesia dan Semenanjung Melayu. 

g. Tasauf Modern, buku ini pertama kali diterbitkan di Medan pada tahun 

1939 dan sampai tahun 1987 sedikitnya telah mengalami 16 kali cetak 

ulang. Buku ini awalnya dengan terlebih dahulu memaparkan secara 

singkat tentang tasauf. Kemudian secara beruntun dipaparkannya pula 

pendapat para ilmuan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, 

bahagiaan dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan 

bahagia, sifat qanaah, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, 

hubungan ridha dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka, dan 

munajat kepada Allah. 

h. Falsafah Hidup, buku ini membicarakan tentang makna kehidupan dan 

Islam sebagai pembentuk hidup. Serta di dalam buku ini Hamka juga 

menceritakan tentang gurunya A.R. Sutan Mansur sebagai tanda 

hormat kepada beliau dan banyak memberi tuntunan kepada Hamka. 

i. Filsafat Ketuhanan, pemaparan tentang manusia dengan Tuhannya. 

j. Kenang-kenangan Hidup jilid I-V, pada dasarnya buku ini merupakan 

semacam buku autobiografinya. Di dalam buku tersebut mengisahkan 

secara terperinci kehidupanya dengan berbagai dinamikanya sejak 

kecil maupun dewasa. 

 



 

3. Karya-karya Prof. Dr. Hamka dalam bidang Pendidikan 

a. Lembaga Budi, terdiri dari XI bab pembicaraanya meliputi: budi yang 

mulia, sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang 

memgang pemerintahan, budi yang  mulia pada raja (Imam yang 

Adil), budi orang yang membuka perusahaan, budi yang mulia pada 

pedagang, sifat dalam bekerja, budi yang mulia pada pengarang, 

tinjauan budi, dan 99 renungan budi. 

b. Lembaga Hidup, dalam karyanya tersebut ia mencoba mengupas 

tentang berbagai kewajiban diri manusia, asal usul munculnya 

kewajiban, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia 

secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban dalam pandangan 

seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, kewajiban menuntut ilmu, 

kewajiban bertanah air, islam dan politik, Al-Qur’an untuk zaman 

modern, dan tulisan ini ditutup dengan memaparkan sosok Nabi 

Muhammad SAW. 

c. Pelajaran Agama Islam, pembahasanya meliputi; manusia dan agama, 

dari sudut yang mana mencari Tuhan?, Allah, percaya kepada yang 

gaib, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya 

kepada hari akhirat, percaya kepada taqdir, qadla, dan qadar, dan 

membahas iman dan amal shaleh. 

d. Akhlaqul Karimah, terdapat pembahasan diantaranya tentang 

mencapai kebaikan budi dan penyakit riya. 



 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK BAGI PESERTA DIDIK MENURUT 

PEMIKIRAN PROF. DR. HAMKA 

A. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Kelebihan dan perbedaan manusia dari pada jenis makhluk yang lain ialah 

manusia itu bilamana bergerak, maka gerak dan geriknya itu timbul dari 

dalam, bukan mendatang dari luar. Segala usaha, pekerjaan, langkah yang 

dilangkahkan, semuanya itu timbul dari pada suatu maksud yang tertentu dan 

datang dari suatu perasaan yang paling tinggi, yang mempunyai kekuasaan 

penuh dalam dirinya. Tidak demikian dengan binatang. Gerak gerik binatang 

hanya tunduk kepada gharizah (instinct) semata-mata, tidak disertai oleh 

timbangan.62 

Hamka berpendapat bahwa akhlak adalah suatu persediaan yang telah ada 

di dalam batin, telah terhujam, telah rasikh dialah yang menimbulkan perangai 

dengan mudahnya sehingga tak berhajat kepada berpikir lama lagi. Kalau 

persediaan itu dapat menimbulkan perangai yang terpuji, perangai yang mulia 

(mulia menurut akal dan syara’) itulah yang dinamai budi pekerti yang baik. 

Tetapi, kalau yang tumbuh perangai yang tercela menurut akal dan 
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syara’dinamai pula budi pekerti yang jahat. Dikatakan, bahwa budi pekerti itu 

ialah perangai yang terhunjam dalam batin, karena ada pula orang yang sudi 

menafkahkan hartanya dengan ringan saja, tetapi tidak bersumber dari 

budinya yang terhunjam, hanya semata-mata lantaran ada “Maksud” yang 

“Terselip” di dalamnya.63 Budi pekerti yang mulia tidaklah timbul kalau tidak 

dari sifat keutamaan. Keutamaan tercapai dari perjuangan, berebut-rebutan 

kedudukan, diantara akal dengan nafsu. Mula-mula ditempuh dengan 

berjuang, untung akan mujur menanglah akal. Setelah itu diajar, dibiasakan, 

sehingga menjadi perangai yang tetap. Pendidikan akhlak dapat diartikan 

usaha sungguh-sungguh untuk mengubah akhlak buruk menjadi akhlak yang 

baik. 

Dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak menurut Prof. Dr. Hamka ialah 

suatu perangai dalam batin yang dapat berubah sehingga apabila timbul 

berdasarkan akal dan agama maka akan muncul perangai yang baik dan 

sebaliknya apabila timbul tidak berdasarkan akal dan agama maka akan 

muncul perangai yang buruk atau sering disebut akhlak tercela. 

Secara garis besar Hamka membagi nilai budi pekerti menjadi dua yaitu: 

budi pekerti yang baik dan budi pekerti yang buruk (jahat). Budi pekerti yang 

baik adalah suatu persediaan yang telah ada pada jiwa seseorang, yang dapat 

menimbulkan tingkah laku terpuji menurut akal dan syara’, sedangkan budi 

pekerti yang buruk (jahat) adalah suatu persediaan yang telah ada pada jiwa 
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seseorang, yang dapat menimbulkan tingkah laku tercela menurut akal dan 

syara’. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hamka menyamakan makna 

budi pekertinya dengan akhlak Al-Ghazali dan Ibnu Miskawaih, yaitu 

Menurut Al-Ghazali Akhlak adalah daya kekuatan (sifat) yang tertanam 

dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa 

memerlukan pertimbangan pikiran. Sedangkan Menurut Ibn Miskawaih 

Akhlak adalah kondisi jiwa yang senantiasa mempengaruhi untuk bertingkah 

laku tanpa pemikiran dan pertimbangan.64 

Jadi, Hamka mengikuti pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Miskawaih, 

sehingga dapat diduga kuat bahwa pendapat Prof. Dr. Hamka tidak murni dari 

pemikirannya sendiri, melainkan terinspirasi oleh pendapat Al-Ghazali dan 

Ibnu Miskawaih. 

E. Sumber Akhlak Menurut Prof. Dr. Hamka 

Prof. Dr. Hamka membagi Sumber akhlak sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an dan As-Sunnah 

Dalam agama Islam, landasan normatif akhlak manusia adalah al- Qur’an 

dan Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Swt dalam surah al- Qalam 

ayat 4: 
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Artinya:  

dan Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah benar-benar atas 

budi pekerti  yang agung (Q.S Al-Qalam : 4 )65 

Hamka menyatakan “inilah satu pujian yang paling tinggi yang diberikan 

Allah kepada Rasulnya, yang jarang diberikan kepada Rasul yang lain”.66
 

Ayat di atas menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. Memiliki akhlak yang 

paling mulia. Oleh karena itu, seluruh umat manusia yang beriman kepada 

Nabi Muhammad Saw wajib menjadikan akhlak beliau sebagai rujukan 

perilaku dan suri tauladan.67 

Dalam ajaran Islam penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada 

petunjuk al-Qur’an dan al-Hadis. Jika kita perhatikan al-Qur’an maupun 

Hadis dijumpai berbagai istilah yang mengacu kepada baik dan ada pula yang 

mengacu kepada yang buruk.68 

Setelah al-Qur’an sumber akhlak adalah as-Sunnah, akhlak umat Islam 

wajib berlandaskan secara normatif pada as-Sunnah, artinya mencontoh 

perilaku Nabi Muhammad Saw, terutama dalam masalah ibadah, sedangkan 

dalam masalah muamalah, umat Islam harus menjadikan Nabi Muhammad 
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Saw sebagai acuan dasar yang dapat dikembangkan sepanjang tidak 

menyimpang dari prinsip-prinsip alam. Beberapa ayat al-Qur’an 

memerintahkan agar umat Islam yang beriman dan berpegang teguh pada as-

Sunnah sebagai cermin dari ketaatan kepada Rasulullah Saw adalah adalah 

Surah Al-Anfal ayat 20 : 

                                  

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, 

dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu 

mendengar (perintah-perintah-Nya)69 

 

 Dalam ayat ini Hamka menafsirkan: 

Di sinilah terletak rahasia kemenangan, orang yang suka dan duka, pada 

berat dan ringan, jangan bertindak sendiri-sendiri, jangan lebih mementingkan 

kehendak diri sendiri sehingga berpaling dari Rasul. Padahal kamu selalu 

mendengarkan perintah dan kerahan beliau. Maka dengarkanlah perintah itu 

dengan sepenuh perhatian, masukkan kedalam hati dan amalkan, sekali-kali 
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jangan menyimpang kepada yang lain, terutama didalam menghadapi suatu 

hal yang sulit. Disebut taat kepada Allah dan Rasul, karena apa yang 

disampaikan oleh Rasul itu sekali-kali tidak datang dari yang lain, melainkan 

diterimanya langsung dari Allah, didalam perintah Rasul itu terkandung Iman, 

Islam, Ihsan, oleh sebab itu yang dimaksud mendengar pada ayat ini ialah 

menghadapkan segenap perhatian kepadanya, sehingga tidak ada yang lepas 

buat diamalkan”.70 

Kemudian dalam surat An-Nur ayat 54 : 

                      

                            

         

 

 Artinya:  

Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu 

berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang 

dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata 

apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya 
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kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan 

menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".71 

Dalam tafsirnya Hamka menyatakan:  

Seorang Mu’min sejati ialah seorang yang bukan munafik, yaitu supaya 

taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu masih berpaling dan tidak perduli, 

ketahuilah bahwa Rasul hanya semata kewajiban menyampaikan kepadamu, 

menjelaskan keadaan yang sebenarnya sedangkan kamu diberi akal budi buat 

berfikir, artinya kamu pun bertanggung jawab pula dan berkesempatan buat 

memikirkan. Maka kalau kerusakan dan kehancuran yang bertemu karena 

keraguanmu, janganlah Rasul yang disesali.”72 

Dengan pernyataan tersebut Terlihat jelas bahwa, Prof. Dr. Hamka 

menekankan agar seorang Mu’min harus benar-benar menjadi Muslim yang 

sejati, yakni taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Rasulullah 

dengan sebenar-benarnya. Maka selama jejak nabi Muhammad SAW masih 

kita ikuti tapak demi tapak dan al-Qur’an dan Hadits kita jadikan pedoman 

hidup, selama itu kita pula tidak hilang dari kasih sayang Allah SWT. 
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2. Akal 

Akal menurut Prof. Dr. Hamka ialah anugerah Tuhan kepada makhluk 

yang dipilihnya, yakni manusia.73
 Sebagai anugerah terhadap makhluk pilihan, 

akal memiliki hubungan yang menjadi dasar yang membedakan antara 

manusia dengan makhluk yang lain untuk berbuat sesuatu. Dengan akal itulah 

manusia melakukan perenungan, dan pada giliran berikutnya melakukan 

penelitian terhadap fenomena yang ada dialam semesta.74 

Apa yang di paparkan oleh Prof. Dr. Hamka di atas menunjukkan bahwa 

sebagai pemberian Tuhan, akal mempunyai hubungan dengan akhlak, akal 

memiliki kebebasan untuk mencari, walaupun wilayah pencarian akal itu 

hanya sebatas wilayah yang dapat di jangkaunya. Menurut Hamka, dengan 

akal itu manusia mempunyai kecerdasan, dan kecerdasan itulah yang 

memberikan kemampuan untuk menilai dan mempertimbangkan dalam 

pelaksanaan perbuatan manusia sehari-hari.75 

Dengan kecerdasanlah yang memberikan nilai serta pertimbangan bagi 

manusia, Prof. Dr. Hamka sebenarnya hendak menunjukkan bahwa kelebihan 

manusia dari makhluk lain dengan akalnya tersebut, yang terletak pada 

kesanggupan manusia untuk membedakan dan menyisihkan antara yang buruk 

dan yang baik. Prof. Dr. Hamka menyatakan: 
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Yang terpenting pada diri manusia adalah akalnya, dengan akal tersebut 

manusia sanggup membedakan dan menyisihkan diantara yang baik dan yang 

buruk. Manusia melihat alam dengan panca indranya, maka menggetarlah 

yang kelihatan atau yang kedengaran itu kedalam jiwa. Maka tergambarlah 

bekasnya itu didalam jiwa dan menjadi kenangan. Dengan melihat dan 

mendengar, tergambar dan mengenang itulah manusia membentuk 

persediaanya menempuh hidup. Dengan itu pulalah ia dapat mengenal mana 

yang baik dan mana yang buruk, mana yang jelek dan mana yang indah.76 

Dengan demikian Prof. Dr. Hamka menempatkan akal pada posisi 

penting dalam diri manusia, dengan akal manusia dapat membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk, dan sebagai pembeda dengan makhluk 

lainnya sekaligus akal mempunyai kecerdasan yang menjadi nilai dan 

pertimbangan manusia dalam menjalani kehidupan. 

F. Pendidik bagi Pendidikan Akhlak 

Pada dasarnya, sosok pendidik menurut Prof. Dr. Hamka yang ikut 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan akhlak Islam adalah orang 

tua, guru, dan masyarakat. 

1. Orang Tua (Ibu Bapa) 
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Dalam salah satu karyanya yang berjudul Lembaga Hidup, Prof. Dr. 

Hamka membagi tugas dan kewajiban Ayah-Bunda menjadi tiga 

tingkatan77, yaitu: 

a. Semasa anak masih menyusu, hendaklah diberi makanan yang sehat. 

b. Seketika akalnya mulai tumbuh, dia bertanya ini itu. Waktu itu 

hendaklah ayah-bunda berusaha membuka akal yang baru tumbuh itu, 

serta menunjukan contoh-contoh yang baik. 

c. Zaman dia mulai besar, akan meningkat dewasa, ketika itu darahnya 

sedang panas, khayalnya sedang terbang menerawang. Zaman itu oleh 

orang ahli dinamai puberteits, zaman pancaroba. Penjagaan kepada 

anak-anak waktu, sangatlah penting. Karna zaman itulah zaman 

perjuangan. Ayah-bunda yang budiman sudah dapat menentukan 

kemana haluan hidup anaknya, lantaran melihat perangainya di waktu 

zaman pancaroba itu. 

Hamka juga menegaskan bahwa kewajiban ibu dan bapak mendidik 

anak jangan diserahkan kepada gurunya di sekolah saja. Karena waktu 

yang dipakainya di dalam sekolah, tidaklah sepanjang waktu yang 

dipakainya di rumah. Tiap-tiap anak mesti mendapat didikan dan 
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pengajaran, yang akan diterimanya di sekolah hanyalah ajaran, sedang 

didikan sebahagian besar di dapatnya di rumah.78 

Penanaman adab dan budi pekerti dalam diri anak hendaknya 

dilakukan sedini mungkin. Upaya ini dilakukan dengan cara menanamkan 

kebiasaan hidup yang baik. Pada periode ini, pelajaran terhadap materi-

materi agama belum begitu dibutuhkan. Adapun yang dibutuhkan adalah 

didikan nilai-nilai agama. Setelah anak dapat memahami dan mulai 

menggunakan akalnya secara baik, maka materi-materi pelajaran agama 

baru kemudian diberikan kepadanya, setahap demi setahap, sesuai dengan 

perkembangan fisik dan psikis, serta kemampuan intelektualnya. 

Pendekatan ini memberikan kesan adanya pertimbangan tahapan 

pendidikan yang perlu dilakukan orang tua terhadap seorang anak atau 

pendidik terhadap peserta didik. 

Menurut Hamka, anak-anak umur 7 tahun hendaklah disuruh 

sembahyang, umur 10 tahun paksa supaya jangan ditinggalkannya, 

sembahyang di awal waktu dengan segera, kalau dapat hendaklah dengan 

hati tunduk (thau’an). Kalau hati ragu hendaklah paksa pula hati itu 

(karhan). Inilah yang bernama sugesti menurut ilmu jiwa zaman sekarang. 
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Mudah-mudahan lantaran tiap hari telah diadakan pengaruh demikian, 

jalan itu akhirnya akan terbuka juga.79 

Tetapi apalah hendak dikata, kalau perasaan agama lemah di dalam 

hati orang tua sendiri. Anaknya diserahkannya kepada suatu sekolah. 

Menurut Hamka, di sekolah itu yang ada hanya pengajaran, bukan 

pendidikan. Kalaupun ada pendidikan, hanyalah pendidikan salah, 

pendidikan yang menghilangkan pribadi. Banyak ilmunya tetapi budinya 

kurang. Kesudahannya banyaklah kelihatan anak-anak muda yang tidak 

tentu tujuan hidupnya. Tidak dapat berkhidmat kepada tanah-air tumpah 

darahnya. Bagaimana akan dapat sedangkan bahasa ibunya tidak 

diketahuinya.80 

2. Guru 

Menurut pandangan Hamka, sebagaimana yang tertulis di salah satu 

karyanya yang berjudul Lembaga Budi; guru yang mendapat sukses di 

dalam pekerjaannya dan mendidik muridnya mencapai kemajuan, ialah 

guru yang tidak hanya mencukupkan ilmunya dari sekolah guru saja, 

tetapi diperluasnya pengalaman, dan bacaan. Senantiasa teguh 

hubungannya dengan kemajuan moderen dan luas pergaulannya, baik 

dengan wali murid atau dengan sesama guru, sehingga bisa menambah 
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ilmu tentang soal pendidikan. Rapat hubungannya dengan orang-orang tua 

dan golongan muda supaya dia sanggup mempertalikan zaman lama 

dengan zaman baru, dan dapat disisihkannya mana yang baik dan masih 

relevan. 

Hal ini menunjukan bahwa seorang pendidik, dalam hal ini guru 

akan dapat menjalankan proses pembelajaran yang efektif jika 

hubungannya dengan peserta didiknya berjalan secara harmonis. Untuk 

terciptanya hubungan yang harmonis, seorang pendidik dituntut untuk 

memiliki sejumlah ilmu yang akan diajarkan, memiliki integritas 

kepribadian, mempergunakan berbagai metode pembelajaran, dan 

memahami diferensiasi (kepribadian maupun sosial) peserta didik, baik 

mental, spiritual, intelektual, maupun agama yang diyakini berikut dengan 

berbagai pendekatannya. Ada empat konsep yang perlu diperhatikan oleh 

seorang pendidik, yaitu: Pertama, mengembangkan potensi (fitrah) 

peserta didik. Kedua, mengembangkan pengajaran yang bersifat 

verbalistik. Ketiga, mencatat seluruh aktivitas peserta didik sebagai 

pedoman untuk melakukan pembinaan dan proses pendidikan selanjutnya. 

Keempat, memformulasi kondisi yang kondusif dalam mengembangkan 

sistim pendidikan secara efektif dan efesien, serta meminimalisasi faktor-

faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan Islam. 

Agar pendekatan di atas terlaksana dengan baik, maka menurut 

Prof. Dr Hamka seorang pendidik dituntut terlebih dahulu mengetahui 



 

tugas dan tanggung jawabnya, yaitu berupaya membantu dalam rangka 

membimbing peserta didiknya untuk memiliki ilmu pengetahuan yang 

luas, berakhlak mulia, dan menguasai keterampilan yang bermanfaat, baik 

bagi dirinya maupun masyarakat luas. Untuk terciptanya kondisi yang 

demikian, maka seorang pendidik dituntut untuk terlebih dahulu 

memperluas pengalaman dan wawasan keilmuannya, memperhalus budi 

pekertinya, bijaksana, pemaaf, tenang dalam memberikan pengajaran, 

tidak cepat bosan dalam memberikan pelajaran terutama terhadap materi 

pelajaran yang  kurang dimengerti oleh sebagian peserta didik, serta 

memerhatikan kondisi baik fisik maupun psikis peserta didik.81 

Menurut Hamka, didikan di sekolah berkaitan dengan didikan di 

rumah. Hendaklah ada kontak yang baik di antara orang tua murid dengan 

guru. Kadang-kadang datang mendatangi, ziarah menziarahi, selidik 

menyelidiki tentang tabiat anak yang dalam didikan itu. Tentu saja di 

dalam didikan secara Islam, akan mudah melakukan ini. Sebab kalau 

rumah guru berdekatan dengan rumah orang tua murid, sekurangnya 

sekali sehari, diantara Maghrib dan Isya, guru dan orang tua murid itu 

akan bertemu di surau. Dan kalau rumahnya berjauhan, akan bertemu di di 

Jum’at. Kesempurnaan didikan anak itu dapat dibicarakan dengan baik. 

Kepandaian orang tua mendidik anak, adalah menjadi penolong 

guru. Jika tugas mendidik hanya dilimpahkan kepada guru maka hasil 
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akan tidak maksimal. Pengaruh keadaan sekeliling, pengaruh pekerjaan, 

kepandaian dan pendidikan orang tua di zaman dahulu, pun besar kepada 

anaknya. “Air itu turun dari cucuran atap”, demikian kata pepatah. Hal 

itu dapat dibuktikan; jika ayahnya bodoh, sontok pikirannya, hal itupun 

menurun kepada anaknya, demikian juga jika ayahnya orang pintar, maka 

kepintaran itu akan turun kepada anaknya. Di sinilah gunanya guru.82 

Hamka optimis bahwa anak yang berasal dari keturunan orang bodoh dan 

terbelakang bisa menjadi pandai dan maju jika diajar dan dididik oleh 

guru yang baik.  

Adapun pendidik yang baik, menurut Prof. Dr. Hamka harus 

memenuhi syarat sekaligus kewajiban sebagai seorang pendidik, yaitu;  

a. Berlaku adil dan obyektif pada setiap peserta didiknya. 

b. Memelihara martabatnya dengan akhlak al-karimah, berpenampilan 

menarik, berpakaian rapi, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang 

tercela. Sikap yang demikian akan menjadi contoh yang efektif untuk 

diteladani peserta didiknya. 

c. Menyampaikan seluruh ilmu yang dimiliki, tanpa ada yang 

ditutuptutupi. Berikan kepada peserta didik ilmu pengetahuan dan 

nasihat yang berguna bagi bekal kehidupannya di tengah-tengah 

masyarakat. 
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d. Hormati keberadaan peserta didik sebagai manusia yang dinamis 

dengan memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk berpikir, 

berkreasi, berpendapat, dan menemukan berbagai kesimpulan lain. 

e. Memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan tempat dan waktu, 

sesuai dengan kemampuan intelektual dan perkembangan jiwa mereka. 

f. Tidak menjadikan upah atau gaji sebagai alasan utama dalam mengajar 

peserta didik. Menurut Hamka, tidaklah salah bekerja untuk mencari 

upah. Tetapi bila usaha itu sudah cari upah semata-mata, sehingga 

tidak ada lagi rasa tanggung jawab kepada baik atau buruknya 

pekerjaan, alamat semuanya akan rusak dan akhirnya celaka. Orang 

yang bekerja hanya semata-mata memandang upah, tidaklah dapat 

dipercaya. Dia membaguskan pekerjaan dan membereskan buah 

tangannya bukan karna ingin kebagusan, tetapi karna ingin upah. Jika 

upah sudah diturunkan, pekerjaannya sudah dibatalkanya, sehingga 

mutunya menjadi mundur.83 

g. Menanamkan keberanian budi dalam diri peserta didik. Keberanian 

budi, ialah berani menyatakan suatu perkara yang diyakini sendiri 

kebenarannya; tidak takut gagal, salah ataupun dicela orang lain. 

Untuk menanamkan bibit-bibit keberanian kepada anak anak, maka 

ahli pendidik di benua Eropa dan Amerika, mendapat beberapa jalan; 

yaitu: 
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1) Menguatkan pelajaran senam (sport), sehingga badan dan 

fikirannya sehat. 

2) Mengajarkan dan menceritakan riwayat orang-orang yang 

berani, yakni para pahlawan bangsa dan pejuang-pejuang 

Islam. 

3) Biasakan berterus terang bercakap-cakap. 

4)  Tidak percaya kepada khurafat. 

5) Memperkaya akal dengan ilmu yang memberi faedah. 

Hal ini mengindikasikan bahwa suatu ilmu tidaklah lekat di dalam 

hati dan jiwa, tidaklah terpasang kepada diri kalau tidak diamalkan, 

dibiasakan, dan dicobakan.84 

3. Masyarakat 

Peserta didik merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa 

berinteraksi dan membutuhkan bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. 

Hamka menyebut peserta didik sebagai bunga masyarakat yang kelak 

akan mekar atau akan menjadi tubuh dari masyarakat, oleh karna itu tiap 

anggota masyarakat bertanggung jawab menjaga dan melindunginya dari 

segala sesuatu yang dapat menghambat kemajuan kecerdasannya.85 
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Oleh Karena itu masyarakat dituntut memiliki kepedulian sekaligus 

mengontrol (social control) terhadap perkembangan pendidikan peserta 

didik. Kepedulian tersebut bukan hanya bersifat moril maupun materiil, 

akan tetapi wujud aksi nyata, seperti mengembangkan, majelis-majelis 

keilmuwan dalam komunitasnya. Keikutsertaan seluruh anggota 

masyarakat yang demikian akan membantu upaya pendidikan, terutama 

dalam memperhalus akhlak dan merespon dinamika fitrah peserta didik 

secara optimal. 

G. Metode Menanamkan Akhlak Kepada Peserta Didik Menurut Hamka 

Adapun yang dimaksud metode mengajar akhlak ialah suatu cara 

menyampaikan materi pendidikan akhlak dari seorang guru kepada siswa 

dengan memilih satu atau beberapa metode mengajar sesuai dengan topik 

pokok bahasan. 

Pemikiran Hamka tentang pendekatan atau metode pendidikan dapat 

dicermati dalam menafsirkan ayat al-Qur’an dalam Q.S. Nahl ayat 125, 

dimana Hamka menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat tiga pendekatan 

dalam pendidikan, pertama, al-hikmah yaitu bahwa proses pendidikan harus 

dilakukan dengan cara yang bijaksana, menggunakan akal budi yang mulia, 

dada yang lapang, hati yang bersih, serta menarik perhatian peserta didik. 

Pendekatan al-hikmah ini menuntut adanya konsistensi antara ucapan, 

tindakan dan sikap dengan pandangan hidup, dalam setiap pelaksanaan proses 



 

pendidikan. Kedua, al-mau’izhah hasanah yaitu bahwa suatu proses 

pendidikan memerlukan kelemah lembutan dan kehalusan dalam bertutur 

kata, agar pesan-pesan (masage/materi pendidikan) dapat terkomunikasikan 

secara efektif. Ketiga, jadilhum billati hiya ahsan yaitu bahwa proses 

pendidikan harus dilakukan secara dialogis, yang dalam pelaksanaannya 

selalu memerhatikan prinsip-prinsip persamaan, kesetaraan, demokratis, dan 

rasional. 

Dalam metode menanamkan akhlak, Prof. Dr. Hamka mengistilahkan 

dengan فضیلة (keutamaan). Utama menurut Ahmad Amin, sebagaimana 

dikutip oleh Mustafa adalah kehendak seseorang dengan membiasakan 

sesuatu yang baik. Dengan demikian orang utama ialah orang yang 

mempunyai akhlak baik yang membiasakan untuk memilih perbuatan sesuai 

dengan apa yang di perintahkan oleh agama, sehingga keutamaan merupakan 

sifat jiwa.86 

Menurut Aristoteles, keutamaan itu  ialah membiasakan berbuat baik. 

Setengah filosof berkata, keutamaan itu ialah melakukan kewajiban lantaran 

telah teradat dan telah di biasakan. Dia berkehendak kepada kesungguhan 

hati, senantiasa awas dan sudi menanggung kesakitan di dalam melakukannya 

dan sabar. Sehingga segala pekerjaan dapat di sempurnakan, supaya cocok 

dengan hukum budi pekerti, bersih sumber kehidupan dari syahwat dan 

kelezatan yang membahayakan. Ada juga yang menyatakan utama itu ialah 
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mengedepankan cita-cita yang teguh dan  kemauan yang kuat kepada 

pekerjaan yang mulia, sebagaimana di tulis Hamka dalam bukunya Falsafah 

Hidup.87 

Setelah Hamka mengemukakan beberapa pendapat para filosof  

tentang keutamaan yang dia sebut di atas, kemudian Hamka menyimpulkan 

bahwa pendapat yang sederhana adalah sebagaimana yang dinyatakannya: 

Keutamaan itu terjadi sesudah perjuangan batin. Di dalam kehidupan selalu terjadi 

perjuangan diantara hawa nafsu dengan akal yang waras. Hawa nafsu mengajak 

mengerjakan yang memberi mudharat dan akal mengajak untuk mengerjakan yang 

manfaat itu sebelum terjadi perjuangan. Bila mana akalnya menang, dipilihnya yang 

manfaat, jadilah dia seorang yang utama. Kalau terjadi sebaliknya jadilah dia seorang 

yang durjana. Perangai yang baik sebelum dibiasakan, tetap melalui perjuangan. 

Seorang yang utama senantiasa membiasakan mengerjakan apa yang disuruh akalnya. 

Mula-mula dengan berjuang, lama-lama menjadi kebiasaan. Tak ubahnya dengan 

pencuri yang membiasakan dengan mencuri, dan tidak merasa takut lagi memasuki 

penjara, karen mencuri telah jadi kebiasaan dan masuk penjara itu memang sudah 

dipikirkan terlebih dahulu.88 

Kemudian metode menanamkan akhlak kepada manusia menurut 

Hamka ialah Menjaga diri dari perbuatan dosa, Menanamkan sifat kesopanan. 
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Menjaga diri dan mempertahankanya agar tidak terjerumus kepada perangai 

yang membawa kemudaratan, hal ini di sebut dengan iffah, dan berani 

menempuh suatu bahaya didalam jalan kebenaran disebut dengan syaja’ah. 

Iffah artinya kesanggupan menahan diri. Gunanya ialah untuk mengekang diri 

jangan sampai suka saja menempuh suatu kepuasan yang akhirnya membawa 

kemelaratan diri kepada perbuatan dosa. Syaja’ah ialah membangkitan 

keberanian menempuh suatu kesakitan yang membawa kepada kemaslahatan. 

Hamka memberikan contoh, seorang pencandu narkoba yang berjuang 

untuk menghentikan candunya adalah seorang yang berperangai iffah, sebab 

dia telah berjuang melawan suatu kepuasan yang tidak kekal yang telah biasa 

ia lakukan selama ini. Dia seorang yang pemberani (syaja’ah) sebab dia telah 

sanggup melepaskan dirinya dari candu narkoba tersebut, walaupun dia susah 

dan sengsara buat sementara.89 

Contoh lain misalnya, seorang suka memberi adalah iffah, sebab dia 

telah dapat menghindarkan syahwat harta. Dia seorang berperangai syaja’ah 

sebab dia telah berani bercerai dengan harta. 

H. Akhlak bagi Peserta Didik dalam Menuntut Ilmu Menurut Hamka 

Prof. Dr. Hamka mempunyai pandangan tersendiri tentang akhlak peserta 

didik dalam menuntut ilmu menurut beliau hendaklah seorang murid itu rindu 

                                                             
89  Ibid., h. 87. 



 

dan cinta pada ilmu, percaya pada keutamaannya dan yakin pada 

manfaatnya.90 

Hendaklah yang menimbulkan keinginannya menuntut ilmu itu keridhaan 

Allah SWT. Sebab dengan ilmu yang luas itulah dapat mengenal tuhan dan 

membangun budi pekerti. Menuntut ilmu tidaklah mudah. Didalamanya akan 

bertemu dengan bagian-bagian yang susah. Tapi janganlah ditinggalkan yang 

susah karena mencari yang mudah. Karena mencari yang mudah-mudah saja, 

tidaklah dia menjadi ilmu.91  

Adapun menurut Prof. Dr. Hamka92 akhlak yang perlu diaplikasikan 

peserta didik dalam menuntut ilmu yaitu:  

a. Jangan putus asa jika otak tumpul dan akal kurang cerdas, karena 

kadang seseorang yang tumpul otak tetapi tidak putus asa, lebih berhasil 

dari pada seorang yang cerdas tetapi pemalas. 

b. Jangan lalai menuntut ilmu, karena diri merasa kaya atau mampu atau 

berkedudukan tinggi. Karena bertambah tinggi kedudukan bertambah 

banyak persoalan yang dihadapi, dan bertambah pentinglah ilmu. 

c. Jangan terhalang menuntut ilmu karena merasa diri telah tua. Karena 

kalau dia telah insyaf, akan lebih banyaklah seorang tua yang 
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berpengalaman mendapat ilmu dari pada anak-anak yang hanya 

mendapat ilmu karena untuk dihafal.  

d. Hendaklah dia mengusahakan dirinya supaya tingkah lakunya sepadan 

dengan derajat ilmunya. Hendaklah dia berusaha menuliskan ilmu-ilmu 

penting yang didapatkanya. 

e. Sabar dan teguhkan lah hati dalam menuntut ilmu, jangan lekas bosan 

dan kecewa. Karena segala perkara semuanya berkendak kepada 

kesabaran. 

Selain dengan akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu Prof. Dr. 

Hamka juga menjelaskan bagaimana akhlak peserta didik terhadap guru atau 

pendidiknya, adapun akhlak peserta didik terhadap guru yaitu: 

a. Menurut Hamka setiap murid hendaklah mengakui kelebihan gurunya dan 

menghormatinya. 

Karena guru itu lebih utama dari pada ibu dan bapak tentang kebesaran 

jasanya. Ibu dan bapak mengasuh anak sejak dilahirkan. Tetapi guru 

melatih murid supaya berguna setelah besar. Karena akal budi itu adalah 

laksana berlian yang baru keluar dar tambang, masih kotor dan belum 

berkilat. Adalah guru yang menjadi tukang gosoknya dan 

membersihkannya, sehingga menjadi berlian yang berharga. Meskipun 

guru tidak akan dikatakan lebih daripada ibu bapak, tetapi janganlah 

dikatakan kurang. Para guru, baik guru mengaji atau guru sekolah atau 



 

guru yang hanya sekali kita bertemu dengan dia, bila kita beroleh 

pelajaran dari padanya, semuanya meninggalkan jasa yang tidak dapat 

dibalas dengan benda. 

b. Jangan diringankan pergaulan dengan guru, walaupun guru memberi hati. 

Meskipun telah pandai, telah pintar dan otak terang, janganlah berpikir 

hendak mengalahkan guru. Sebab dengan sikap yang ridak hormat, 

hilanglah martabat ilmu. Dan jangan pula membesarkan guru lebih 

daripada semestinya. Sehingga apa katanya dituruti walapun salah. 

Pendapatnya ditampunhg saja dengan taklid, walaupun sesat, iktikadnya 

ditelan saja walaupun membawa bahaya. Tetapi hendakaklah bersikap 

kritis. Terima mana yang rajah, tinggalkan yang marjuh. Dan ingatlah 

bahwa tanda gandi ialah retak, tanda manusia ialah terdapat kesalahan 

padanya.  

c. Hadapi majelis guru dengan penuh khusyu. Jangan biasakan bepikir lalai. 

Penuhkan perhatian jangan lengah. Pandang matanya tanda paham, dan 

pandang pula kitab sendiri bila guru membaca kitabnya. Jangan melengok 

kiri kanan.  

d. Jangan di jawab sebelum ditanya, terutama jangan dijawab kalau 

pertanyaan kepada yang lain. 

Jangan ditertawakan dan diejekan kalau ada sesama murid yang bertanya 

salah, atau menanyakan suatu perkara yang mudah bagi kita sendiri 

menjawabnya, padahal dia belum paham. 



 

e. Jangan tertawa dengan tidak ada sebab, jangan pula besenda gurau. Kalau 

ada kawan yang kena marah sedang belajar, jangan yang lain 

menertawakan.93 

Tetapi dalam pandangan Prof. Dr. Hamka guru sekarang berbeda 

kedudukanya dengan guru masa 50-100 tahun yang dahulu karena mereka 

adalah pahlawan yang tidak terkenal. Dahulu seorang guru dihormati, 

dimuliakan, dicium tangannya, diminum air telapak kakinya. Sekarang bila 

murid itu telah keluar dari sekolah membawa diploma, jaranglah dia bertemu 

lagi dengan guru-gurunya itu. Meskipun bertemu, tidaklah bertegur sapa lagi, 

karena hidup orang sekarang sudah lebih terikat kepada kepentingan diri 

sendiri. Padahal pengajaran-pengajaran yang mesti diajarkan oleh guru-guru 

zaman sekarang, jauh lebih banyak dan lebih sempurna, lebih sulit dari yang 

diajarkan guru-guru zaman dahulu.94 

Di dalam sebuah buku juga dijelaskan bahwa seseungguhnya dirimu 

sangat mencintai kepada ayah dan ibu, serta menghormati dan memuliakan 

lantaran keduanya telah memelihara jisim atau jasad tubuhmu, melayani 

kebutuhan lahiriyah. Sedangkan guru yang mendidikmu adalah orang yang 

memelihara, menjaga rohani dan akal pikiranmu. Guru adalah orang yang 

menunjukkanmu ke jalan yang mengantar ke suatu kejadian, kebahagiaan dan 
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keberhasilan bagi dirimu. Oleh karenanya, wajib atas dirimu menjaga adab 

kesopanan terhadap guru. 

I. Materi Pendidikan Akhlak 

 Adapun menurut Hamka akhlak terbagi dua bagian yaitu akhlak di dalam 

dan akhlak di luar. 

1. Akhlak diluar  

Ialah kesopanan pergaulan, menjaga yang salah pada pandangan orang. 

Adab diluar itu berubah menurut perubahan tempat dan bertukar menurut 

pertukaran jaman, termasuk hukum adat istiadat, rasam basi dan lain-lain. 

Orang barat menyebutnya etiket. Misalnya menurut adat indonesia asli “duduk 

bersila dimuka yang tua”. Adat eropa apabila bertemu dengan seorang teman 

mengangkat topi memberi hormat, padahal pada bangsa cina, mengangkat topi 

dilakukan pada saat akan pergi. Semuanya itu tidaklah penting benar 

diperhatikan meskipun kalau diperhatikan ada juga faedahnya. Tiap-tiap 

negeri berdiri dengan kesopanannya sendiri-sendiri, menurut kemajuan 

batinnya. Kita belum boleh mencela sebelum kita ketahui rahasia kemajuan 

yang diperoleh orang di dalam negeri itu. 

Menurut pertimbangan kita, kesopanan gerak lahir, sampai kepada 

aturan kediaman, bentuk rumah, gonjong Minangkabau, pendopo orang jawa 

dan lain-lain. Demikian juga makanan, pedas orang padang, gulai “ikan kayu” 

orang aceh, telur ikan belalang orang makassar, sambal palut orang bengkulu, 



 

sambal bertumbuk orang mandahiling, sambal petis orang jawa, semuanya 

tidak boleh dicela, kita rendahkan, kalau belum kita ketahui, karena semuanya 

hanyalah gambaran daripada kemajuan yang telah mereka peroleh. Hal-hal 

seperti itu dinamai etiket karena dia adalah merek di luar.95 

 
2. Akhlak di dalam  

Adab di dalam yang sering disebut kesopanan batin. Kesopanan batin 

adalah tempat timbul kesopanan lahir. Orang yang menjaga ini, di mana saja 

perginya, tidaklah akan terbuang-buang, tersia-sia dan canggung karena di 

dalam perkara kesopanan batin, samalah perasaan manusia seumumnya. 

Kalau kesopanan batin suci, hati bersih, niat bagus tidak hendak menipu 

sesama manusia, akan baiklah segenap buahnya bagi segenap masyarakat.96 

Seorang anak sekolah masih di ajar guru, anak muda masih bisa 

disindir ayah. Tetapi orang tua, siapakah yang akan mengajarnya, siapakah 

yang akan berani menasehati dan menyindirnya? Tidaklah boleh dipandang 

pelajaran adab itu untuk golongan yang muda-muda saja, tetapi rata buat tiap-

tiap manusia, sekurangnya untuk menjadi ceermin diri, untuk mengetahui 

kekurangan kita. 

Dalam pandangan Hamka adab batin itu dibagi menjadi dua bagian 

yang teramat penting. Pertama, akhlak kepada Khaliq. Kedua, akhlak sesama 

makhluk.  
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a. Akhlak kepada khalik  

Allah yang menjadikan kita, memberi kita rezeki dan nikmat tiada 

terhingga yang membuat kita hidup di dunia ini. Dia yang membantu dan 

memberi ganjaran segala pekerjaan baik yang kita kerjakan, dan Dia pula 

yang memberi balasan yang sepadan dengan kejahatan yang telah terlanjur 

kita lakukan. Suatu kebaikan kita kerjakan dengan tulus hati, sepuluh ganda 

pahala yang bakal kita terima, tetapi satu kejahatan kita kerjakan, hanya satu 

dosa siksaannya. Karena Tuhan lebih tahu bahwa waktu kita mengerjakan 

kejahatan itu sekali-kali bukanlah datang daripada sengaja hati kecil kita. 

Kejahatan hanyalah dorongan nafsu, hati kecil sendiripun masih tetap 

menegahkan seketika kita perbuat itu. Dialah yang berdiri sendiri, mempunyai 

kekuasaan penuh, mempunyai sifat “Kamal” yang mutlak. Segala perbuatan 

yang diciptakan Nya, sempurna tiada tandingan.97 

Tak salah lagi, perasaan adab dan sopan santun terhadap kepadaNya, 

yang timbul dari hati sanubari manusia, hati yang penuh dengan kebesaran 

Nya, rasa takut dan cemas, harap dan mujur, cinta dan menunggu, itulah 

semuanya tanda-tanda iman yang kamil. Itulah sebabnya maka di dalam ayat-

ayat yang mulia, di dalam Hadits-hadits yang suci, selain terdapat, bahwa 

percuma amalan tubuh, percuma rukuk dan sujud, tegak dan duduk, kalau 

tidak disertai lebih dahulu oleh iman, percaya, patuh dan takwa.  
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Maka penulis menyimpulkan bahwa kesopanan manusia terhadap 

Allah itu di awali dengan iman, percaya, patuh dan takwa karena yang 

menjadi pusat jala pumpunan ikan dari iman kepada Allah dan kesopanan 

terhadap-Nya ialah takwa. Takwa merupakan melazimi taat, menjauhi 

larangan dan mengerjakan suruhan, meninggalkan segala pekerjaan yang tidak 

ada faedahnya. Dirikan segala ibadat dan perbaiki pergaulan dengan sesama 

makhluk yang dijadikan-Nya, perbaiki niat dan sucikan hati dengan sempurna 

ikhlas. 

Ada beberapa Aspek yang termasuk dalam kategori materi akhlak bagi 

peserta didik yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap Allah SWT, 

yaitu: 

1) Ikhlas  

Ikhlas artinya suci bersih terhadap Tuhan. Di dalam segala amal 

kebajikan yang dikerjakan, tidaklah diharapkan puji sanjung dari manusia, 

tidak mengharapkan supaya nama ditulis orang dengan tinta emas dan 

disebut-sebut dimana orang berkumpul. 98 

Sangat besar pengaruh ikhlas bagi kemajuan hidup. Orang yang 

ikhlas berani mengakui kebenaran jika nyata kepadanya bahwa jalan yang 

ditempuhnya salah. 
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2) Qanaah  

Qanaah adalah menerima cukup. Qanaah mengandung lima perkara 

pertama, menerima dengan rela akan apa yang ada. Kedua, memohonkan 

kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha. Ketiga, menerima 

dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Keempat, bertawakal kepada Tuhan. 

Kelima, tidak tertarik oleh tipu-daya dunia.99 

3) Taubat 

Taubat ialah kembali ke jalan yang benar atau ke jalan Allah. Artinya 

seorang selalu mengingat Allah, menjalankan perintah Allah dan berjanji 

tidak mengulangi kesalahannya lagi yang mengakibatkan dosa besar.  

Taubat yang benar bukan taubat yang menjual air mata. Jangan terus-

terusan berbuat jahat, jangan disengaja mendekati kejahatan. Benar 

manusia senantiasa sesat kepada kesalahan, tetapi itulah gunanya agama 

diturunkan, supaya nafsu salah satu dapat dikekang dengan baik jangan 

terlambat meminta taubat, sebab mati bisa datang dengan tiba-tiba, 

kebiasaan dibiasakan berbuat jahat, karena dengan kebiasaan berbuat 

jahat, karena dengan kebiasaan berbuat jahat akan suka mengangkat diri 

dari jurang dosa kelak. Jangan dibiasakan saja berbuat dosa kecil, karena 

sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.100 
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4) Ridha Allah 

Merupakan segala kegiatan seorang mukmin hanyalah mencari ridha 

Allah SWT bukan mencari ridha manusia, meskipun lantaran itu seluruh 

manusia akan marah dan benci kepadanya, bahkan meskipun disakiti dan 

dianiaya.101 

Jadi, melakukan segala sesuatu apalagi segala sesuatu itu perbuatan 

yang dianggap baik oleh manusia seperti menolong orang lain, membantu 

orang lain, menghormati orang lain dari perbuatan yang baik tersebut lebih 

baiklah kita berniat hanya mengharap ridha Allah semata karena kebaikan 

dan keberuntungan hidup hanya bergantung kepada-Nya. 

5) Tawakal 

Tawakal yaitu menyerahkan keputusan sebagai perkara, ikhtiar dan 

usaha kepada Tuhan semesta alam.102 Dia yang kuat dan kuasa, kita lemah 

dan tak berdaya. Karenanya kita sebagai manusia yang lemah setidaknya 

menyerahkan urusan kita kepada Allah tetapi dengan ikhtiar dan usaha 

terlebih dahulu hanya Allah yang menentukan. 

6) Sabar 

Kesempurnaan tanggung jawab adalah sabar. Bukan hanya halangan 

dari yang benci dan sayang yang akan menghambat. Bahkan, banyak 

keadaan lain yang harus dihadapi, dilalui, atau diatasi. Pengalaman hidup 
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menunjukkan bahwa suatu keadaan yang sulit tidaklah terus dalam 

kesulitannya. Hari ini ada kemudahan besok pasti ada kesulitan. Namun, 

kita percaya kesulitan itu tidak terus-menerus melainkan akan terlepas dan 

akan menjadi salah satu mata rantai dari kenangan hidup. 

b. Akhlak sesama makhluk  

 Di dalam diri manusia terdapat sifat-sifat asli untuk penyempurnaan 

tabiat hewaniyahnya yaitu kecenderungan, marah dan mementingkan diri 

sendiri. Disamping itu diadakan pula oleh Tuhan suatu anugerah, namanya 

akal dialah yang menjadi Hakim, mengatur perjalanan itu. Oleh karena akal 

yang mengatur segala perbuatan manusia sehingga perbuatan itu bisa 

dipertanggung jawabkannya, maka akal itupun senantiasalah perlu 

disempurnakan, dibuat lebih naik dan lebih cerdas. Dia harus menerima 

hikmat dan ilmu yang lebih dalam. Dia sanggup membedakan yang baik dan 

yang buruk. Sebelum masuk ke dalam suatu pekerjaan, sudah terupa di dalam 

pandangannya akibat pekerjaan itu. 

Menurut Prof. Dr. Hamka Akhlak terhadap sesama makhluk itu meliputi 

akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, 

akhlak terhadap tetangga dan masyarakat. 

Berikut ini adalah contoh kesopanan dalam Islam yang menurut Hamka 

termasuk akhlak sesama makhluk sekaligus upaya untuk mendapatkan 

kesopanan batin yang baik: 

 



 

1) Akhlak terhadap Rasulullah SAW. 

Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling utama untuk 

dihormati, kita muliakan dan tinggikan. Sebab kalau bukan karena beliau, 

dimanakah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Mana kita akan 

tahu perbedaan yang hak dan yang bathil, yang mudharat dan yang 

manfaat. Dialah yang membimbing kita kepada keselamatan dunia dan 

akhirat. Dia yang mengeluarkan kita daripada gelap gulita kekafiran 

kepada cahaya kebenaran, kepada petunjuk, anugerah, dan rahmat. 

Menurut Hamka akhlak terhadap Rasulullah adalah dengan cara 

menghormati-Nya. Adapun cara mengormatinya menurut beliau adalah 

sebagai berikut: 

a) Sopan kepada perintah-Nya 

Sebagai umat-Nya kita harus mengikuti dengan tunduk dan patuh 

terhadap segala perintahnya, tidak boleh mendurhakainya, sebab 

segala peritahnya itu datang dari Tuhan. Siapa saja yang durhaka 

kepada Rasul, berarti durhaka kepada Tuhan, sebab perintah Rasul 

itu asalnya dari Tuhan. 

b) Mengucapakan Shalawat dan salam 

Hendaknya dibelakang nama Nabi Muhammad senantiasa 

diletakan, “Shalallahu ‘alaihi wassalam,” moga shalawat dan 

salam Tuhan tetapkan padanya. Ucapan itu menurut Hamka 



 

sebagai pengganti berterimakasih atas jasanya yang begitu 

besar.103 

2)  Akhlak terhadap orang tua 

Menurut Hamka salah satu akhlak anak terhadap orang tuanya adalah 

menghormati ibu bapak. 

Penjelasan ini terdapat dalam Firman Allah QS. Lukman ayat 14: 

                             

                  

Artinya:  

dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. (Q.S Al-Luqman: 14) 

Menghormati dan mencintai orang tua pun termasuk ke dalam tiang-

tiang masyarakat yang terpenting dan kesopanan yang menjadi ibu dari segala 

kesopanan. Bagaimanapun majunya langkah orang di dalam pergaulan hidup, 

bagaimanapun masyhur namanya dan kaya rayanya, belum dapat dia dinamai 
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seorang yang sopan kalau dia belum menunjukkan baktinya kepada kedua 

orang ibu bapanya.104  

Jadi, Cinta ibu dan bapak kepada seorang anak tidak pernah 

mengharapkan imbalan sedikitpun serta tidak ada satu pengorbanan yang 

melebihi pengorbanan seorang ibu. Kadang ibu itu lupa dengan dirinya 

sendiri, lupa menghiasi badannya, lupa makan dan minum, asal anak itu sehat. 

Apabila seorang anak itu demam bukanlah yang lebih banyak menderita itu si 

anak melainkan ibunya sendiri yang merasa sangat menderita.  

Maka, Menurut Prof. Dr. Hamka105 bahwa: hendaklah kita sebagai anak 

didik selalu menghormati mereka, mentaati mereka dan janganlah kedua-

duanya disia-siakan karena kecintaan orang tua tidak akan sebanding dengan 

kecintaan anak terhadapnya karena ibu mempertaruhkan nyawanya demi 

melahirkan si anak tersebut. Anak sekali-kali tidak boleh mengecewakan hati 

orang tua, walapun tidak sependirian. Orang tua jangan dilawan atau dikerasi. 

Karena zaman selalu berubah, mestilah terjadi pertikaian diantara faham muda 

dengan faham tua, faham muda menghendaki kecepatan dan mengikuti zaman 

baru,  pendirian orang tua itu seringkali berselisih dengan orang muda, ayah 

sering berselisih dengan anak atau ibu dengan anak, di dalam perkara ini, anak 

mesti pandai bertenggang. Mentang-mentang orangtua masih berpikir secara 
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kuno dan hendak mengukur dunia baru dengan ukuran lima puluh tahun yang 

lalu, jangan lah si anak menyingkirkan saja orang tua ke tepi. Hormati dia.  

Di dalam tafsir Al-Azhar karangan Hamka sendiri surat Luqman ayat 19 

beliau menjelaskan pula tentang disuruhkan perintah orang berlaku yang 

patut, yang ma’ruf kepada kedua orang tuanya.106 Dalam pelaksanaannya, 

maka umar bin khattab telah memberikan tuntunan bagaimana mendidik anak. 

Kata beliau “ajar dan didiklah anakmu sesuai dengan zaman yang akan 

dihadapinya. 

3) Akhlak Terhadap Tetangga dan Masyarakat. 

a) Memelihara Mata dan Perhiasan 

        Terdapat dalam Firman Allah QS. An-Nuur ayat 30-31 
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Artinya:  
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 
adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang mereka perbuat". 
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 
Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-
putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan 
mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, 
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan 
janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S An-Nur: 30-31) 

   
Ayat ini adalah kunci keselamatan masyarakat yang paling besar. 

Janganlah mata diperliar, jangan sembarang pandang saja, baik laki-laki 

terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki. Sebab dari mata 

itulah pintu ke dalam hati dan jiwa, yang menimbulkan “kontak” kedua 

belah pihak. itulah pintu ke dalam hati dan jiwa, yang menimbulkan 

“kontak” kedua belah pihak. 



 

Perempuan dilarang mempertunjukkan perhiasan diri kalau bukan 

terhadap suami atau mahramnya yaitu orang-orang yang tiada halal 

menikahinya, jangan berjalan kalau tidak sangat perlu. Tidak seperti yang 

kita lihat sekarang ini, kaum perempuan mempertunjukkan (pamer) 

dirinya, ikal rambutnya, besar pinggulnya, tipis bajunya, dan kadang-

kadang sengaja pendek guntingan roknya, supaya kelihatan betis dan 

pahanya.107 

Jadi, dalam pandangan Prof. Dr. Hamka menurut penulis bahwa 

memelihara mata dan perhiasan berarti janganlah sembarangan dalam 

berpandangan, harus sesuai syariat islam serta dalam berhias janganlah 

berniat untuk menarik perhatian laki-laki agar ia tergila-gila kepadamu. 

b) Jangan Merusak Hubungan 

Dalam Firman Allah SWT terdapat penjelasan tentang materi ini yaitu QS. 

Al-Hujurat ayat 11-12 
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Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih 
baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan 
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 
gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, 
Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 
taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S Hujurat: 11-12) 

Keterangan ayat tersebut ialah Jangan mencela dirimu sendiri 

Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-orang 

mukmin seperti satu tubuh. Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak 

disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang 

sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan 

sebagainya. Serta ayat ini terdapat juga penjelasan tentang kesopanan 



 

dalam bermasyarakat yaitu berisi perkara-perkara yang dilarang yang 

selalu merusakkan masyarakat: 

(1) Suatu kaum dilarang mencela kaum yang lain atau golongan 

perempuan mencela perempuan yang lain.  

(2) Jangan kamu memfitnah dirimu karena orang yang menghina orang 

lain berarti menghina dirinya sendiri.  

(3) Jangan memilih gelar-gelar yang buruk.  

(4) Hendaklah disinggirkan prasangka buruk. Karena sangka-sangka 

buruk kebanyakan hanya mengandung dosa saja, lain tidak. Jahat 

sangka bertambah hebat kalau disertai juru kabar yang mempunyai 

dua muka. Yang ke sini bagus mulutnya, ke sana manis.  

(5) Jangan suka membicarakan aib dan cela saudaramu di 

belakangnya.108 

Penulis berpendapat bahwa jangan merusakkan hubungan berarti 

setiap manusia atau dalam bermasyarakat tidak boleh merusak atau 

berselisih terhadap sesama makhluk karena di dalam hadits juga dijelaskan 

bahwa sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi sesamanya. 

c) Kesopanan duduk di dalam satu Majelis 

Kalau kita duduk bersama-sama dalam satu halakah, lalu datang 

seorang kawan, hendaklah kita lapangkan tempat duduk buat dia, jangan 

disempitkan. Hendaklah duduk di dalam majelis itu denan tertib sopan 
                                                             

108 Ibid., h. 123. 



 

yang teratur. Jangan diperluas tempat buat duduk sendiri, sehingga tidak 

muat buat orang lain. Kalau menguap hendaklah ditutupkan mulut dengan 

tangan, jangan dihadapkan kepada orang banyak ketika mengangakan 

mulut itu.  

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa materi pendidikan 

akhlak yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Hamka yaitu menekankan pada 

kesempurnaan jiwa dan keutamaan budi. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

J. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian terhadap konsep Prof. Dr. Hamka, dapat 

disimpulkan bahwa  didapati enam aspek pendidikan akhlak yakni: Pengertian 

akhlak, sumber akhlak, pendidik bagi pendidikan akhlak, metode dan strategi 

pendidikan akhlak, akhlak bagi peserta didik dalam menuntut ilmu, dan materi 

pendidikan akhlak.  

Pendidikan akhlak menurut Prof. Dr. Hamka ialah suatu perangai 

dalam batin yang dapat berubah sehingga apabila timbul berdasarkan akal dan 

agama maka akan muncul perangai yang baik dan sebaliknya apabila timbul 

tidak berdasarkan akal dan agama maka akan muncul perangai yang buruk 

atau sering disebut akhlak tercela. 

Sumber akhlak menurut Hamka adalah Al-Qur’an, as-Sunnah, dan 

akal. Hamka melihat, untuk pembentukan akhlak yang baik dan mulia, 

manusia memerlukan pemahaman dan pengamalan yang sangat dalam 

terhadap Al-Qur’an, as-Sunnah. Al-Qur’an dan Sunnah merupakan pegangan 

hidup seorang yang beriman, kemudian Hamka menempatkan akal pada posisi 

penting dalam diri manusia, dengan akal manusia dapat membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk, dan sebagai pembeda dengan makhluk 



 

lainnya sekaligus akal mempunyai kecerdasan yang menjadi nilai dan 

pertimbangan manusia dalam menjalani kehidupan. 

Dalam hal pendidik, bahwa sosok pendidik menurut Prof. Dr. Hamka 

yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan akhlak Islam 

adalah orang tua, guru, dan masyarakat. Hamka juga menegaskan bahwa 

kewajiban ibu dan bapak mendidik anak jangan diserahkan kepada gurunya di 

sekolah saja. Karena waktu yang dipakainya di dalam sekolah, tidaklah 

sepanjang waktu yang dipakainya di rumah. 

Dalam metode menanamkan akhlak, Prof. Dr. Hamka mengistilahkan 

dengan فضیلة (keutamaan). Keutamaan itu  ialah membiasakan berbuat baik. 

Perangai yang baik sebelum dibiasakan, tetap melalui perjuangan. Seorang 

yang utama senantiasa membiasakan mengerjakan apa yang disuruh akalnya. 

Mula-mula dengan berjuang, lama-lama menjadi kebiasaan. 

Dapat disimpulkan juga dalam hal materi dan akhlak peserta didik 

bahwa Hamka sangat memperhatikan pemahaman terhadap materi pendidikan 

akhlak dengan pemahaman yang baik dan benar sehingga terciptanya peserta 

didik yang berkualitas, peserta didik yang berakhlak mulia terhadap guru, 

dalam menuntut ilmu maupun terhadap lingkungan di sekitarnya. 

 

 

 

 



 

K. Saran 

1. Kepada seluruh mahasiswa dan seluruh umat Islam untuk dapat 

memahami pentingnya berakhlak di dalam kehidupan, karena dengan 

berakhlak dapat menuntun kehidupan yang lebih baik dan mulia di sisi 

Allah Swt, manusia dan lingkungan (alam semesta). 

2. Bagi orang tua dan para guru, seharusnya terlebih dahulu dapat 

memperbaiki akhlak dirinya sendiri kemudian berusaha untuk 

menanamkan akhlak yang baik kepada anak dan peserta didik.  

3. Bagi guru pendidikan agama islam, seharusnya dapat menanamkan 

pendidikan akhlak kepada para peserta didik agar akhlak tersebut dapat di 

internalisasi (di tanamkan dalam diri) dan di praktekkan peserta didik 

dalam kehidupan, karena materi Pendidikan agama islam bukan untuk 

difahami dan dihafal saja tetapi perlu pengalaman.  

4. Bagi para guru mata pelajaran umum, seharusnya dalam mengajarkan 

materi umum juga dikaitkan dengan pendidikan akhlak, sehingga akhlak 

yang bercermin adalah sesuai ilmu yang dimilikinya dan ilmu tanpa 

akhlak yang baik akan menimbulkan kerusakan di bumi.  

5. Bagi lingkungan sekolah, seharusnya dapat menciptakan lingkungan yang 

dapat membentuk akhlak yang baik bagi peserta didik.  

6. Pemikiran Hamka tentang pendidikan akhlak hendaknya dijadikan rujukan 

bagi pengembangan ilmu pendidikan dimasa sekarang maupun dimasa 

yang akan datang.  
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