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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Pembinaan Akhlak 

Pembinaan akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam tujuan 

Pendidikan Nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa: 

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

9
   

Bahkan membina akhlak merupakan inti dari ajaran Islam. Hal ini dapat 

dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad Saw. yang utama adalah 

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian yang demikian terhadap 

pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan 

jiwa yang harus didahulukan dari pada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang 

baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik, selanjutnya akan 

mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan 

manusia, lahir dan batin.  

Akhlak yang baik akan diperoleh jika dibiasakan melakukan hal-hal yang 

baik, sebaliknya akhlak yang buruk salah satunya disebabkan dari kemaksiatan 

yang terus menerus dilakukan. Di dalam kitab ad-Daa‟ wad-Dawaa‟ disebutkan, 

“Seseorang apabila semakin  asyik dengan dosa, maka akan berkurang dari 

qalbunya rasa cemburu terhadap diri, keluarganya dan orang lain pada 

umumnya”.
10

 Dan terkadang jika qalbu benar-benar lemah, maka keburukan tidak 

                                                           
9
 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003). h. 49. 
10

 Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Ad-Daa’ Wa Ad-Dawaa’, Tahqiq. Ali Hasan al Halabi 

(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2010 ), h. 71-72.  
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lagi dianggap sebagai keburukan. Jika telah sampai pada tingkat ini, maka berarti 

dia telah masuk pada pintu kebinasaan, bahkan amat banyak yang bukan hanya 

sekedar tidak menganggap buruk perbuatan buruk, namun lebih dari itu yaitu 

menganggap keburukan sebagai kebaikan. Selain itu, kemaksiatan juga mampu 

memadamkan cahaya (ilmu) yang telah diberikan oleh Allah Swt. Sebagaimana 

pesan Imam Malik kepada Imam Syafi‟i kecil yang dikutip oleh Muhammad 

Suwaid dalam bukunya “Mendidik Anak Bersama Nabi Saw.” berikut ini: 

“Nak, bertakwalah kepada Allah dan jangan padamkan cahaya (ilmu) yang 
telah diberikan oleh Allah ini dengan kemaksiatan. Itulah yang difirmankan oleh 
Allah, “Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka ia tidak akan punya 
cahaya sedikit pun.”

11
 (QS. An-Nur:40) 

Adapun pembinaan menurut H. M. Arifin yaitu “Usaha manusia secara 

sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, 

baik dalam pendidikan formal maupun nonformal”.
12

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan 

memiliki arti yaitu: 

a. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dsb). 
b. Pembinaan adalah pembaharuan, penyempurnaan. 
c. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara 

efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
13

 

Sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan 

adalah suatu proses belajar secara sadar, terencana, kontinyu dan sungguh-

sungguh dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan kecakapan dan 

pengetahuan yang dimiliki agar mencapai suatu tujuan hidup yang lebih efektif. 

Adapun pengertian akhlak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), akhlak berarti budi pekerti, tabiat, kelakuan dan watak.
14

 Sedangkan 

definisi akhlak menurut pendapat beberapa para ulama ialah sebagai berikut: 

                                                           
11

 Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Mendidik Anak Besama Nabi Saw (Solo: 

Pustaka Arafah, 2015),  h. 345. 

12
 M. Arifin, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 58. 

13
 Tim Penyusun Mutu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bekasi: PT. Mentari Utama 

Unggul, 2013), h. 104. 
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1. Ibn Maskawaih yang selanjutnya dikenal sebagai pakar bidang akhlak 

terkemuka dan terdahulu misalnya secara singkat mengatakan, bahwa akhlak 

yaitu “Suatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan 

suatu perbuatan dengan senang, tanpa berpikir dan perencanaan”.
15

 

2. Imam Al-Ghazali, yang selanjutnya dikenal sebagai Hujjatul Islam (Pembela 

Islam), karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham 

yang dianggap menyesatkan, dengan agak lebih luas dari Ibn Maskawih 

mengatakan, akhlak ialah “Sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.
16

 

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan  bahwa akhlak yaitu 

keadaan jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan 

pertimbangan yang diterapkan dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Berarti 

akhlak adalah cerminan keadaan jiwa seseorang. Apabila akhlaknya baik, maka 

jiwanya juga baik dan sebaliknya, bila akhlaknya buruk maka jiwanya juga jelek. 

Berdasarkan definisi-definisi pembinaan dan akhlak di atas, maka yang 

dimaksud pembinaan akhlak adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, 

terencana, kontinyu dan sungguh-sungguh dalam pembentukan akhlak mulia 

dengan membimbing dan mengarahkan seseorang untuk berperangai dan berbudi 

pekerti yang sesuai dengan norma-norma agama, masyarakat dan Negara. 

2. Tujuan Pembinaan Akhlak 

Dalam usaha mewujudkan manusia yang berakhlakul karimah, maka 

diperlukan adanya usaha pembinaan akhlak dengan memiliki tujuan yang jelas. 

                                                                                                                                                               
14

 Ibid., h. 923. 

15
 Ibnu Maskawaih, Tahdzib Al-Akhlaq wa Tathhir A’raaq (Beirut: Mansyurah Dar Al-

Maktabah, 1389 H), h. 62, Cet. 2. 
16

 Imam Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, terj. Ismail Ya‟kub (Beirut: Dar al Fikr, 2011), h. 

56. 
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Tujuan pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk pribadi muslim 

yang bermoral baik, jujur, beradab, suci, sopan dan juga beriman serat bertaqwa 

kepada Allah.  

Menurut Mahfudz Ma‟sum yang dikutip oleh Amin Syukur dalam 

bukunya “Studi Akhlak” mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembinaan akhlak adalah; Perwujudan takwa kepada Allah, kesucian jiwa, cinta 

kebenaran dan keadilan secara teguh dalam tiap pribadi individu.
17

 Dalam usaha 

mendekatkan diri kepada Allah, manusia selalu diingatkan kepada hal-hal yang 

bersifat bersih dan suci. Ibadah yang dilakukan ikhlas, semata-mata hanya 

mengharapkan ridha Allah.
18

 Oleh karenanya, ibadah memiliki hubungan yang 

erat dengan latihan sikap dan meluruskan akhlak. Berdasarkan tujuan ini, maka 

setiap saat, keadaan, pelajaran, aktifitas, merupakan sarana pendidikan akhlak. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari 

pembinaan akhlak yaitu untuk terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat bagi 

pelakunya dan orang lain sesuai dengan ajaran Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah 

Saw. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa akhlak mulia itu adalah 

sumber dari segala kebaikan. Karena orang yang mempunyai akhlak mulia akan 

selalu berusaha dan bergegas melakukan perbuatan-perbuatan baik yang 

bermanfaat, dan dalam waktu yang bersamaan meninggalkan perbuatan-perbuatan 

tercela yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akhlak 

Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak manusia itu dapat diubah. Berarti 

akhlak kita dapat diubah dan dipengaruhi  oleh sesuatu. Karena itu ada usaha-

usaha untuk mendidik dan membentuk akhlak seseorang yang artinya berusaha 

                                                           
17

 Amin Syukur, Studi Akhlak  (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 181. 

18
 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Amzah, 

2007), h. 5. 
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untuk memperbaiki kehidupan yang nampak kurang baik sehingga menjadi lebih 

baik. 

Di dalam usaha-usaha untuk mencapai suatu akhlak muslim, maka 

manusia tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dari pribadi itu 

sendiri. Menurut M. Alisuf Sabri bahwa yang mempengaruhi akhlak itu adalah 

hereditas, pengalaman dan kultur atau kebudayaan.
19

 

Sedangkan Agus Sujanto menyatakan bahwa “Akhlak tiap-tiap orang 

tumbuh atas dua kekuatan yaitu kekuatan dari dalam yang sudah dibawa sejak 

lahir berjudul benih, bibit atau sering juga disebut kemampuan dasar”.
20

 

Sehubungan dengan pendapat kedua tokoh di atas, maka faktor-faktor 

yang mempengaruhi akhlak dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Faktor dari dalam atau bawaan
21

 

Faktor bawaan yang dimaksud disini adalah faktor keturunan. 

Maksudnya adalah berpindahnya sifat-sifat tertentu dari orang tua pada anak. 

kadang-kadang anak mewarisi sebagian besar sifat orang tuanya. 

b. Faktor dari luar terbagi menjadi
22

 

1) Lingkungan 

Terdapat dua macam lingkungan, yaitu lingkungan alam dan 

pergaulan. Keduanya mampu mempengaruhi akhlak manusia. Manusia 

hidup selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Itulah sebabnya 

manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam pergaulan akan saling 

memengaruhi dalam fikiran, sifat, dan tingkah laku. 

                                                           
19

 M. Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 2006), h. 74. 
20

 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta: Aksara baru, 2017), h. 3. 
21

 Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern Membangun Karakter Generasi Muda, 

(Cimahi: MARJA, 2012), h. 12. 
22

 Mukni‟ah, Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum 

(Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2011). h. 104. 
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Mukni‟ah menegaskan dalam bukunya yang berjudul Materi 

Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, bahwa “Lingkungan 

alam dapat mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang 

dibawa oleh seseorang”. 

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaslah bahwa lingkungan sangat 

mempengaruhi perkembangan akhlak seseorang. Karena lingkungan 

adalah tempat ia bergaul, tempat mencari informasi, tempat mencari 

pengetahuan, serta tempat ia bermasyarakat, maka pengaruh lingkungan 

ini juga sangat mempengaruhi akhlak anak. 

2) Kebudayaan atau kultur 

Kebudayaan atau kultur dari luar juga sangat mempengaruhi 

terhadap pembentukan akhlak muslim. Budaya barat yang tidak sesuai 

dengan budaya kita sebagai orang timur sering kali bertentangan. Maka 

dari itu si anak didik harus dijauhkan dari budaya-budaya yang dapat 

merusak perkembangan akhlaknya, supaya pertumbuhan serta 

perkembangan anak didik sesuai dengan ajaran agama Islam. 

3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan akhlak anak. Maka 

dari itu supaya anak tidak terpengaruh ke hal-hal yang negatif harus diberi 

bekal ilmu pengetahuan agama. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi selain punya hal positif juga mempunyai dampak negatif. Oleh 

sebab itu kita harus bisa membedakan mana yang harus kita kerjakan dan 

mana yang harus kita tinggalkan. 

Dengan demikian seorang pendidik baik ia seorang pendidik di 

lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat, semuanya mempunyai 
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peranan dan tugas yang amat penting dalam mempengaruhi akhlak 

seseorang anak, untuk diarahkan pada akhlak yang berlandaskan ajaran 

Islam. 

4. Sumber Akhlak 

Sumber akhlak yang dimaksud adalah  yang menjadi ukuran baik-buruk 

atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Sumber akhlak 

adalah al-Qur'an dan al-Hadits, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat, 

sebagaimana pada konsep etika dan moral.
23

 Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 

konsep akhlak, segala sesuatu dinilai baik-buruk, terpuji-tercela, semata-mata 

karena syara‟ (al-Qur'an dan Sunnah) menilainya demikian. 

Dalam hal ini salah satu contoh dari misi utama Nabi Muhammad Saw. 

dalam tugas suci kerasulannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kita 

sebagai orang Islam, wajib melaksanakan moral keagamaan, dengan kata lain kita 

wajib menjadi orang yang berakhlakul karimah. Untuk itu yang menjadi suri 

tauladan bagi kita adalah pribadi Rasulullah Saw, karena beliau merupakan 

contoh teladan bagi kita. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-

Ahzab/33: 21. 

                                       

Terjemahannya: 

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

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah.
24

  

Ayat di atas memberikan kita gambaran bahwa seseorang yang pantas kita 

jadikan panutan dan cerminan dalam berakhlakul karimah yaitu Rasulullah Saw. 

                                                           
23

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Cet. XII, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam (LPPI), 2012), h. 4. 

24
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2014) 

h. 420. 
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Akhlak beliau shallallahu „alahi wa sallam memadukan antara pemenuhan 

terhadap hak Allah, sebagai Rabbnya dan penghargaan kepada sesama manusia. 

Dengannya, hidup menjadi bahagia dan akhirnya berbuah manis. 

5. Ruang Lingkup Akhlak 

Akhlak dalam agama tidak dapat disamakan dengan etika. Etika dibatasi 

oleh sopan santun pada lingkungan sosial tertentu dan hal ini belum tentu terjadi 

pada lingkungan masyarakat yang lain. Etika juga hanya menyangkut perilaku 

hubungan lahiriah. Misalnya, etika berbicara antara orang pesisir, orang 

pegunungan dan orang keraton akan berbeda, dan sebagainya. 

Akhlak mempunyai makna lebih luas, karena akhlak tidak hanya 

bersangkutan dengan lahiriah akan tetapi juga berkaitan dengan sikap batin 

maupun pikiran. Akhlak menyangkut berbagai aspek diantaranya adalah 

hubungan manusia terhadap Allah dan hubungan manusia terhadap sesama 

makhluk (manusia, binatang, tumbuhan-tumbuhan, benda-benda bernyawa dan 

tidak bernyawa). 

Ada tiga ruang lingkup akhlakul karimah yang menjadi dimensi pokok, 

yaitu: 

a. Akhlak manusia kepada Allah 

b. Akhlak manusia terhadap sesama  

c. Akhlak manusia terhadap lingkungan.
25

 

 Adapun penjelasannya dapat penulis jabarkan sebagai berikut: 

1) Akhlak manusia kepada Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai khalik.
26

 Implementasi dari akhlak terhadap Allah adalah bentuk 

                                                           
25

 Rahmawati, Akhlak Dalam Islam (Kendari: CV Sadra, 2008), h. 56. 
26

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 149.   
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penghambaan manusia terhadap-Nya yang berupa ibadah. Hal ini menjadi 

keharusan bagi manusia untuk senantiasa menyembah Allah karena Allah 

lah yang telah menciptakan manusia, Allah lah yang juga telah 

memberikan perlengkapan kepada manusia berupa panca indera, 

menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi 

kelangsungan hidup sang makhluk dan Allah lah yang menjadikan 

manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi tugas untuk mengelola 

segala yang ada di bumi tanpa harus mengekploitasinya. Hal ini dijelaskan 

dalam Q.S.Luqman/31: 13. 

                                  

Terjemahannya: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar". 

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya para orang tua 

mendidik anaknya untuk mengesakan penciptanya dan memegang prinsip 

tauhid dengan tidak menyekutukan Tuhannya. Bahwa pesan tersebut yang 

berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah untuk perlunya 

meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melakukan yang baik.
27

 

kemudian anak-anak hendaklah diajarkan untuk mengerjakan sholat. 

Sehingga terbentuk manusia yang senantiasa kontak dengan penciptanya. 

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang anak yang telah 

mencapai usia tamyiz, maka hendaklah tidak dibiarkan meninggalkan 

thaharah dan shalat. Juga mulai diperintahkan berpuasa beberapa hari di 

bulan  Ramadhan.
28

 Nabi Muhammad Saw. bersabda: 

                                                           
27

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 127. 
28

 Imam Al-Ghazali, op. Cit., h. 197. 
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ِروْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبْيِه َعنْ  َ ُمُروا  َعْن ََعْ ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َجّدِ

َوفَّرِقُوابَيَْْنُ  ِننْيَ َواْْضِبُوُُهْ عَلَْْيَا َوُُهْ َأبْنَاُء َعْْشٍ ْبُع س ِ اَلِة َوُُهْ َأبْنَاُء س َ ْم ِي َأْوَْلَدُُكْ ِِبمصَّ

 امَْمَضاِجعِ )رواه أ بوداود(

Artinya: 

Dari Umar bin Syu‟aib dari bapaknya dari kakekya berkata: Rasulullah 
Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:”Perintahkanlah kepada anak-anak 
kalian untuk mengerjakan shalat bila mulai berusia 7 tahun dan pukullah 
mereka karena meninggalkannya kaerna telah berusia 10 tahun, dan 
pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya masing-masing.” (HR. Abu 
Dawud). 

Syaikh Muhammad Syakir menjelaskan dalam kitabnya washaya 

al-aba’ lil-abna’ sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

disembunyikan hamba di dalam dadanya, yang dinyatakan dalam lisannya 

dan mengetahui semua amalnya. Maka, bertakwalah kepada Allah, jangan 

sampai Allah melihat dalam keadaan yang tidak diridhai, agar Allah tidak 

murka. Karena, Dia-lah yang menciptakan manusia, memberi rezeki dan 

akal yang digunakan untuk bertindak dalam berbagai urusannya.
29

 

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa akhlak 

kepada Allah dapat dilakukan dengan cara: 

a) Mentauhidkan Allah 

b) Beribadah 

c) Tawakkal 

d) Menjauhi larangannya 

2) Akhlak manusia terhadap sesama 

Sebagai makhluk yang diciptakan Allah, manusia juga memiliki 

akhlak terhadap sesama manusia sebagai penyeimbang kelangsungan 

hidup di muka bumi ini. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam 

bentuk larangan melakukan hal-hal yang negatif seperti mencuri, berzina, 

                                                           
29

 Syaikh Muhammad Syakir, Washaya al-Aba’ lil-Abna’ (Surabaya: Maktabah Salim 

Nabhan, 2012), h. 11.  
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membunuh, menyakiti badan, melainkan juga sampai kepada menyakiti 

hati manusia lain. Allah telah memberi aturan bagaimana hidup sesama 

orang lain, diantaranya adalah yang muda menghormati yang tua, yang tua 

menyayangi yang muda, dan menyayangi sesama. Hal ini dijelaskan dalam 

Q.S. Luqman/31: 18. 

                          

     

Terjemahannya: 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri. 

Ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun 

dengan sesama manusia, yaitu dilarang untuk memalingkan mukanya yang 

didorong oleh penghinaan dan kesombongan.
30

 Anak-anak haruslah 

dididik untuk tidak bersikap acuh terhadap sesama, sombong atas mereka 

dan berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Karena perilaku-perilaku 

tersebut tidak disenangi oleh Allah dan dibenci manusia. 

Syaikh Muhammad Syakir menjelaskan dalam kitab washaya al-

aba’ lil-abna’ bahwa dengan orang lain dilarang menyakiti hatinya atau 

berlaku buruk terhadap orang lain. Ketika orang lain sedang mendapatkan 

kesulitan dalam belajar dan bertanya kepada seorang guru, maka 

dengarkanlah baik-baik jawaban guru tersebut, mungkin dengan demikian 

akan mendapatkan faedah yang sebelumnya tidak diketahui. Hindarilah 

kata-kata yang menyinggung dan menghina orang lain dengan 

menunjukkan wajah yang sinis karena kurang berkenan. Jika orang lain 

membutuhkan pertolongan, janganlah merasa berat untuk menolongnya, 
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jauhkan sikap membanggakan diri bahwa dirinya mempunyai keutamaan 

daripada orang lain.
31

  

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa akhlak 

terhadap sesama dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: 

a) Tidak sombong 

b) Saling tolong-menolong 

c) Saling menghormati dan sopan santun terhadap sesama baik itu orang 

tua, guru, maupun teman. 

d) Menjaga perasaan sesama. 

3) Akhlak manusia terhadap lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda 

yang tak bernyawa.  

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan al-Qur‟an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan 

menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, 

serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya
32

. 

Dari situlah Allah memberi tanggung jawab kepada manusia untuk 

mengelola bumi dengan sebaik-baiknya dan menjaga keseimbangan hidup. 

Allah berfirman: 
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Terjemahannya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A‟raf/7: 56)

33
 

Membuat kerusakan di daratan, di laut maupun di udara adalah 

perbuatan tercela secara moral kemanusiaan, karena dapat membahayakan 

kehidupan manusia disamping perbuatan terlarang dalam agama. Begitu 

pula sebaliknya kita harus mempunyai perasaan belas kasihan untuk 

menjaga kelestariannya. 

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa bentuk 

akhlak terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan cara: 

a) Menjaga kebersihan lingkungan 

b) Memelihara lingkungan dengan cara tidak membuang sampah 

sembarangan. 

c) Tidak merusak tanaman. 

6. Metode Pembinaan Akhlak 

Amin Syukur menjelaskan dalam bukunya studi akhlak bahwa, “Dalam 

rangka menuju tercapainya manusia yang dicita-citakan, berakhlakul karimah, 

maka diperlukan adanya usaha pembinaan dan dalam usaha pembinaan itu harus 

ada suatu tujuan yang jelas”.
34

 

Tujuan pendidikan Islam bukan sekedar memenuhi otak murid-murid 

dengan ilmu pengetahuan, tetapi tujuannya adalah mendidik akhlak dengan 

memperhatikan segi-segi kesehatan, pedidikan fisik dan mental, perasaan dan 

praktek, serta mempersiapkan anak-anak menjadi anggota masyarakat. Suatu 

akhlak yang baik adalah tujuan utama dan tertinggi dari pendidikan Islam dan 

bukanlah sekedar mengajarkan anak-anak apa yang tidak diketahui mereka, tetapi 
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lebih dari itu yaitu menanamkan fadhilah, membiasakan berakhlak yang baik 

sehingga hidup ini menjadi suci, kesucian disertai keikhlasan.
35

  

Seorang pendidik yang bijaksana, sudah barang tentu akan terus mencari 

metode alternatif yang lebih efektif dalam pembinaan akhlak anak. Banyak sekali 

metode-metode yang dapat digunakan dalam usaha pembinaan akhlak.  

Abdullah Nashih Ulwan mengatakan bahwa metode pendidikan anak 

meliputi:  

a. Pendidikan keteladanan 
b. Pendidikan pembiasaan 
c. Pendidikan nasihat 
d. Pendidikan hukuman 
e. Pendidikan dengan perhatian.

36
 

Adapun penjelasannya dapat penulis jabarkan sebagai berikut: 

1) Pendidikan Keteladanan 

Pendidikan dengan keteladanan berarti pendidikan dengan memberi 

contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir, dan sebagainya. 

Keteladanan juga sangat penting dalam pembinaan, terutama pada anak. 

Sebab anak-anak itu suka meniru terhadap siapapun yang mereka lihat 

baik dari segi tindakan maupun budi pekertinya 

Keteladanan yang baik memberikan pengaruh besar terhadap jiwa 

anak. Sebab, anak banyak meniru kedua orang tuanya, bahkan keduanya 

bisa membentuk karakter anak. Dalam hadist yang sangat populer 

disebutkan, “...Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai 

Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” Rasulullah shallallu „alaihi wassalam 

sendiri mendorong kedua orang tua, agar menjadi teladan yang baik bagi 

anak-anak mereka. Terutama berkenaan dengan akhlak kejujuran didalam 

bergaul dengan anak-anak. 
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Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu „anhu 

bahwa Rasulullah shallallahu „alahi wasallam bersabda, “Siapa yang 

mengatakan kepada anak kecil, “Kemarilah saya beri sesuatu!”, namun 

ternyata ia tidak memberinya, maka ia itu termasuk ucapan dusta”. 

Abu dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amir bahwa ia 

berkata, “Pada suatu hari ibuku memanggilku, sementara itu Rasulullah 

sedang duduk di rumah kami. Ibuku berkata, “Kemarilah, kuberi sesuatu!” 

Rasulullah kemudian bertanya, “Apa yang hendak engkau berikan?” Ibuku 

menjawab, “Aku ingin memberinya kurma.” Beliau kemudian bersabda, 

“Jika engkau tidak memberinya sesuatu, maka engkau akan dicatat sebagai 

orang yang berdusta”.
37

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejatinya 

anak-anak itu akan selalu memperhatikan dan mengawasi perilaku orang-

orang dewasa. Mereka akan mencontoh orang-orang dewasa itu. Jika anak-

anak itu mendapati kedua orang tua mereka berlaku jujur, maka mereka 

akan tumbuh di atas kejujuran. Demikian juga dalam hal-hal lainnya. Oleh 

karena itu sebagai orang tua, guru maupun siapa saja harus menjaga dan 

memperhatikan tingkah laku kita terhadap anak-anak, bisa jadi kerusakan 

anak-anak disebabkan karena mentransfer perilaku buruk dari orang tua, 

guru, ataupun temannya. 

2) Pendidikan Pembiasaan 

Pembentukan kebiasaan ini dapat dilakukan melalui dua cara. 

Pertama, dengan cara pengulangan dan kedua, disengaja dan 

direncanakan. Jika melalui pendidikan keluarga pembentukan jiwa 

keagamaan dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang pertama, 
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maka melalui kelembagaan pendidikan cara yang kedua tampaknya akan 

lebih efektif. Dengan demikian, pengaruh pembentukan jiwa keagamaan 

pada anak di kelembagaan pendidikan, barangkali banyak tergantung dari 

bagaimana perencanaan pendidikan agama yang diberikan di sekolah 

(lembaga pendidikan).
38

 Dapat disimpulkan bahwa metode pembiasaan 

yaitu mengulangi kegiatan yang baik berkali-kali, karena dengan begitu 

semua tindakan yang baik diubah menjadi kebiasaan sehari-hari. Namun, 

keberhasilan dari metode ini ditentukan dari perencanaan yang baik dari 

suatu lembaga pendidikan. 

Rasulullah sendiri telah memerintahkan para pendidik agar mereka 

mengajarkan kepada anak-anak untuk mengerjakan shalat ketika berumur 

tujuh tahun. Dari segi praktisnya hendaknya pendidik atau orang tua 

mengajari anak tentang hukum sholat, bilangan rakaatnya, tata cara 

mengerjakannya kemudian mampu mengamalkan dengan berjama‟ah 

maupun sendiri, sehingga merupakan kebiasaan yang tidak terpisahkan 

dengan anak. Dalam tahap-tahap tertentu, pembinaan akhlak khususnya 

akhlak lahiriah dapat pula dilakukan dengan cara paksaan yang lama 

kelamaan tidak lagi terasa dipaksa. 

3) Pendidikan Nasihat 

Diantara metode dan cara-cara mendidik yang efektif di dalam 

upaya membentuk keimanan anak, mempersiapkan secara moral, psikis, 

dan sosial adalah dengan mendidiknya dengan memberi nasihat.
39

 Nasihat 

sangat berperan dalam menjelaskan kepada anak tentang segala hakikat, 

menghiasinya dengan moral mulia, dan mengajarinya tentang prinsip-
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prinsip Islam. Maka tidak aneh bila kita dapati Al-Qur‟an menggunakan 

metode ini dan berbicara kepada jiwa dengan nasihat. 

Di bawah ini adalah contoh Al-Qur‟an yang berulang-ulang dalam 

menuturkan nasihat dan peringatan. Allah berfirman: 

                                

Terjemahannya: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.(Q.S. Luqman/31: 13-17)

40
 

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas berdasarkan bukti-

bukti Al-Qur‟an yang menerangkan secara tegas dan jelas, bahwa metode 

nasihat dalam Al-Qur‟an mempunyai andil yang besar dalam upaya 

pendidikan jiwa pada kebaikan, mengantarkannya kepada kebenaran, dan 

membimbingnya pada petunjuk.  

4) Pendidikan Hukuman 

Hukuman dan hadiah atau pemberian tsawab (pahala) dan iqab 

(siksa), yang tujuan pokoknya untuk membangkitkan perasaan tanggung 

jawab manusia didik. Efektifitas ini terletak pada hubungannya dengan 

kebutuhan individual. 

Para ahli pikir Islam dalam bidang pendidikan telah memberikan 

pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Hukuman 

yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat 

dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata 

nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya, misalnya di sekolah, 

di dalam lingkungan masyarakat sekitar, di dalam organisasi sampai 

meluas kepada organisasi kenegaraan dan pemerintahan.
41
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Hukuman tidak usah selalu hukuman badan. Hukuman biasanya 

membawa rasa tak enak, menghilangkan jaminan dan kasih sayang. Hal 

mana yang tak diinginkan oleh anak. Ini mendorong anak untuk 

selanjutnya tidak berbuat lagi. Tetapi, seperti disebutkan di atas anak-anak 

biasanya bersifat pelupa. Oleh karena itu tinjaulah dengan seksama 

perbuatan-perbuatannya, apakah pantas dihukum. Hukuman menghasilkan 

pula disiplin. Pada taraf yang lebih tinggi, akan menginsafkan anak didik. 

Berbuat atau tidak berbuat bukan karena takut akan hukuman, melainkan 

karena keinsafan sendiri. 

Sebagaimana uraian tersebut, agar dalam menerapkan pembinaan 

akhlak dapat berjalan secara efektif perlu dilakukan dengan 

memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Menurut hasil 

penelitian para psikolog bahwa kejiwaan manusia berbeda-beda menurut 

perbedaan tingkat usia. 

5) Pendidikan dengan perhatian 

Perhatian merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua orang, 

termasuk seorang murid dia sangat menginginkan perhatian dari gurunya 

atau orang tuanya. Perhatian disini ialah perhatian terhadap hal-hal yang 

telah diajarkan, ditugaskan atau dinasihatkan kepada anak. Pengawasan 

dan perhatian dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan tugas dan 

nasehat yang diberikan.  

Pengawasan dan perhatian merupakan hal yang sangat penting, 

tanpa pengawasan dan perhatian kepada anak seringkali orang tua 

mengalami penyesalan dikemudian hari. Tahu-tahu anaknya belum bisa 

sholat dan mengaji dengan baik keyika usianya sudah tujuh tahun, padahal 

Rasul memerintahkan kepada orang tua agar menyuruh anak-anaknya 
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shalat diusia tujuh tahun. Perhatian dan pengawasan dapat kita lakukan 

dalam seluruh aspek baik dari segi aqidah, akhlak dan moral, mental, 

jasmani dan sosial. 

Di bawah ini beberapa nash tentang keharusan memperhatikan 

melakukan pengawasan: 

                                  

                         

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim/66: 6)

42
 

Bagaimana pendidik memelihara keluarga dan anak-anak dari api 

neraka jika ia tidak memerintah dan melarang mereka, tidak 

memperhatikan dan mengontrol mereka? 

Ali Radhiallahu „anhu menafsirkan qu anfusakum dengan 

“Didiklah dan ajarilah mereka”. Sedangkan Umar Radhiallahu „anhu 

menafsirkan: “Melarang mereka dari apa yang dilarang Allah, dan 

memerintahkan kepada mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. 

Dengan demikian, tercipta pemeliharaan mereka dari api neraka.
43

 

Demikianlah metode Islam dalam pendidikan dengan pengawasan. 

Metode tersebut, seperti yang kita lihat adalah metode yang lurus. Jika 

diterapkan, maka anak kita akan menjadi penyejuk hati, menjadi anggota 

masyarakat yang saleh, dan bermanfaat bagi umat Islam. Karenanya, 

sebagai seorang pendidik hendaklah senantiasa memperhatikan dan 

mengawasi anak-anak dengan sepenuh hati, pikiran dan perhatian. 
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Perhatian dari segi keimanan, rohani, akhlak, ilmu pengetahuan, pergaulan 

dengan orang lain, sikap emosi, dan segala sesuatunya. Dengan begitu, 

anak akan menjadi seorang mukmin yang bertakwa, disegani, dihormati, 

dan terpuji. Ini semua tidak mustahil jika ia diberi pendidikan yang baik, 

dan kita berikan sepenuhnya hak dan tanggung jawab kita kepadanya. 

B. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini akan disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan atau 

terkait dengan penelitian yang dimaksud yakni, sama-sama membahas tentang 

akhlak remaja (peserta didik) 

1. Skripsi, Nurhidayati, dengan judul “Peranan guru dalam membina akhlak 

siswa MDA At-Thayyibah Dusun II Karangan Tinggi Desa Kuapan 

Kecamatan Tambang, 2003”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah bagaimana peranan guru dalam membina akhlak siswa MDA At-

Thayyibah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini 

dinyatakan bahwa peranan guru dalam membina akhlak siswa dapat 

digolongkan dalam kategori baik yakni 76,8%. 

2. Skripsi, Aziez Iskandar, dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Siswa 

di MTs Al-Muhajirin Bandar Lampung, 2017”. Skripsi ini menyimpulkan 

bahwasanya dalam pembinaan akhlak peserta didik di MTs Al-Muhajirin 

Bandar Lampung menggunakan metode-metode yang sesuai seperti melalui 

keteladanan, pembiasaan, nasihat atau pemahaman, dan pemberian hukuman 

atau peringatan. Namun, dalam penelitian penulis menemukan bahwa proses 

pembinaan akhlak peserta didik  di MTs Al-Muhajirin Bandar Lampung ini 

adalah dari personal diri pribadi peserta didik dan kurangnya perhatian orang 

tua terhadap anaknya, jadi peserta didik masih melakukan penyimpangan 

perilaku karena kurangnya pertahanan diri peserta didik dalam mengikuti 



28 

 

 
 

perkembangan zaman sehingga terpengaruh terhadap teman, rendahnya 

perhatian orang tua dalam proses pembinaan kepribadian, latar belakang 

keluarga yang kurang harmonis (broken home), ekonomi lemah, 

ketidaklancaran dana pendidikan, dan kurangnya masyarakat sekitar dalam 

membantu kelancaran proses pendidikan.  

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis. Pada dasarnya, persamaan penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama memfokuskan pada 

pembinaan akhlak peserta didik serta tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang 

membedakannya yaitu pada jenjang pendidikannya, fokus penelitian serta 

rumusan masalah yang akan diteliti.  


