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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Definisi Nilai-nilai Pendidikan Islam 

2.1.1 Pengertian Nilai 

Nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan. Maksudnya kualitas yang memang membangkitkan respon 

penghargaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia 

dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat. Menurut Sidi Gazalba 

yang dikutip Chabib Thoha mengartikan sebagai berikut: Nilai adalah sesuatu 

yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan konkrit, bukan fakta, tidak hanya 

persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan 

penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. (Sidi Gazalba, Nilai-

nilai Pendidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1982), h.28).  

Sedang menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada 

sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang 

memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah “ukuran untuk 

menghukum memilih tindakan dan tujuan tertentu”. (Chabib Thoha, 

Pendidikan Profetik, Cet. I ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.114). 

Menurut Hoffmeister yang dikutip oleh Chabib Thoha, nilai adalah 

“implikasi hubungan yang diadakan oleh manusia yang sedang memberi nilai 

antara satu benda dengan satu ukuran”. Nilai kita rasakan dalam diri kita 

masing-masing sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi 

penting dalam kehidupan, sampai pada suatu tingkat, dimana sementara orang 

lebih siap untuk mengorbankan hidup mereka dari pada mengorbankan nilai. 
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Untuk nilai dan moral adalah suatu keseluruhan tatanan yang terdiri dari 

komponen yang satu sama lain saling mempengaruhi atau bekerja dalam satu 

kesatuan atau keterpaduan yang bulat yang berorientasi pada nilai dan 

moralitas Islami, dan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia 

sebagai acuan tingkah laku Jadi nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat 

atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan dasar 

manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi pada Allah 

SWT. 

Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan pada anak sejak kecil, karena pada 

waktu itu adalah masa yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang baik 

padanya. “Nilai adalah ukuran umum yang dipandang baik oleh masyarakat 

dan menjadi pedoman dari tingkah laku manusia tentang cara hidup yang 

sebaik-baiknya”. (Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, 

Cet III ; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h.75). Nilai-nilai ini 

sesungguhnya bersumber dari subsistem pandangan hidup dan merupakan 

pertimbangan dan memberikan arah, umumnnya terhadap pendidikan dan 

khususnya terhadap pendidikan kurikulum. 

Hakikat nilai, “nilai diturunkan dari kondisi manusia, nilai tidak bersifat 

ekslusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam 

tindakan/perbuatan manusia itu sendiri”. (Tatang Syarifudin, Landasan 

Pendidikan, Jakarta: Departemen Agama, 2009, h.68). karena manusia 

merupakan bagian dari masyarakatnya, baik atau tidak baik tindakan-

tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya didalam masyarakat. Jika 
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akibat yang terjadi berguna bagi dirinya dan masyarakatnya, maka tindakan 

tersebut adalah baik. 

Pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan Islam 

ialah pandangan hidup muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat 

universal yakni Al-Qur’an dan As Sunnah yang shahih juga pendapat para 

sahabat dan ulama sebagai tambahan. Hal ini senada dengan pendapat Ahmad 

D. Marimba yang menjelaskan “bahwa yang menjadi landasan atau dasar 

pendidikan diibaratkan sebagai sebuah bangunan sehingga isi Al-Qur’an dan 

Hadits menjadi pondamen, karena menjadi sumber kekuatan dan keteguhan 

tetap berdirinya pendidikan”. (Ahmad D. Marimba, Pengantar filsafat 

Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003, h.19). Pendidikan 

dapat dilakukan dengan menetapkan pelaksanaan pendidikan agama baik 

dirumah, sekolah maupun masyarakat. Hal yang demikian diyakini, karena 

inti ajaran agama adalah akhlak yang mulia yang bertumpu pada keimanan 

kepada Tuhan dan keadilan sosial. 

Al-Qur’an adalah petunjuk-Nya yang bila dipelajari akan membantu 

menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman berbagai problem 

hidup. “apabila dihayati dan diamalkan menjadi pikiran rasa dan karsa 

mengarah pada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan 

ketentraman hidup pribadi dan masyarakat”. (M.Qurais Shihab, Wawasan al-

qur’an, Bandung: Mizan, 1996, h.12). Jadi nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan 

sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi 

pada Allah SWT. 
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Akal harus dilatih dan diasah dengan cara didorong oleh metode 

pendidikan Islam yang mengutamakan pendekatan rasional observatif. ide 

dasar tersebut diambil dari pesan Allah dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 2 : 

uθ èδ ü“ Ï%©!$# yl t�÷zr& t Ï%©!$# (#ρã� x�x. ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ ÉΑ̈ρL{ Î�ô³ptø: $# 4 $ tΒ 

óΟçF⊥ oΨsß βr& (#θ ã_ã� øƒs† ( (# þθ‘Ζsß uρ Οßγ ¯Ρr& óΟßγ çGyè ÏΡ$ ¨Β ΝåκçΞθ ÝÁ ãm zÏiΒ «!$# ãΝßγ9 s?r' sù ª!$# ô ÏΒ ß]ø‹ ym 

óΟ s9 (#θ ç7 Å¡tGøts† ( t∃ x‹s%uρ ’ Îû ãΝÍκÍ5θ è=è% |=ôã”�9 $# 4 tβθ ç/Ì�øƒä† ΝåκsEθ ã‹ ç/ öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ “Ï‰÷ƒ r& uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

(#ρç�É9 tF ôã$$ sù ’Í<'ρé' ¯≈ tƒ Ì�≈|Á ö/F{$# ∩⊄∪   

Terjemahnya : 

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli 

Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran 

yang pertama[1463]. kamu tidak menyangka, bahwa mereka 

akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng 

mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka 

Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang 

tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan 

dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah 

mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang 

mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, 

Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”. 
 

Orang-orang yang ahli dalam berbagai penelitian (bashirah) dan 

memahami serta merenungkan wahyu-wahyu Allah diperintahkan agar 

mengambil ibrah  (pelajaran) dengan akalnya. Juga di perintahkan untuk 

mengerahkan kemampuan berpikir agar pada ayat-ayat Allah tersebut dapat 

dikeluarkan kandungannya hikmahnya bagi pengembangan agama Islam”. 

(Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, cet.I ; Bandung: 

Pustaka Setia, 2010, h.148-149). Jadi nilai itu bertingkat-tingkat. Dalam 

susunannya, yang satu berhubungan dengan yang lain atau berlawanan. Yang 

baik berhubungan dengan yang bagus, yang jahat berhubungan dengan yang 
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bejat. Yang baik berlawanan dengan yang jelek dan seterusnya. Dalam 

kenyataan, tingkat-tingkat itu ada dalam rohani manusia. 

 

2.1.2 Pendidikan Islam 

Ilmu menurut John G. Kemeny adalah “All Knowledge Collected By 

Means Of The Scientific Method”, dalam batasan ini ilmu terdiri atas 

pengetahuan. (John G. Kemeny, Paradigma Pendidikan Islam , Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2002, h.29). Artinya bahwa ilmu merupakan kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode 

tertentu yang bersifat ilmiah. Ada beberapa pengertian mengenai makna dari 

Pendidikan Islam, antara lain : 

a) Pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa 
anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk 
dan nasihat, sehingga akhlak tersebut menjadi salah satu kemampuan 
dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan 
cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. 

b) Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan 
jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, 
melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. 

(Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: 
Misaka Galiza, 2003, h.13). 
 

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan yang 

dilakukan oleh seseorang dewasa kepada anak didik dalam masa 

pertumbuhan, agar ia memiliki kepribadian muslim. Secara garis besar Ilmu 

pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan 

yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam yang  berdasarkan Al-

Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. (Mahfud Junaedi, Ilmu 

Pendidikan Islam, Semarang: Rasail, 2010, h. 4). 
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Secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan Islam harus 

berorientasi pada hakekat pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya, 

misalnya tentang memperhatikan sifat-sifat dasar manusia yaitu konsep 

tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai potensi bawaan 

seperti fitrah, bakat minat, dan Akhlak yang berkecenderungan pada Al-Hanif 

(rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam sebatas kapasitas dan 

ukuran yang ada. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam, dimensi-dimensi 

kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia didunia untuk mengelola dan memanfaatkan 

dunia sebagai bekal kehidupan di akherat. (Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam 

Jilid I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, h.8-9). 

 

2.2  Definisi Pembentukan Akhlak 

2.2.1 Pengertian Akhlak 

Akhlak secara bahasa berasal dari kata khalaqa yang kata asalnya 

“khuluqun yang berarti: budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabi’at”. 

(Zakiah Daradjat, Dasar-Dasar Agama Islam, (Cet. X ; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1996), h.253). Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah 

berkaitan akhlak Rasulullah saw yang bermaksud :"Akhlaknya (Rasulullah) 

adalah Al-Quran." Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan didalam kata-kata 
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di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku 

Rasulullah saw yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran al-Quran. 

Akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung kepada tata 
nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di 
Indonesia nkata akhlak sudah mengandung konotasi baik, jadi orang 
yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik, “jadi akhlak yang 
berkualitas ihsan adalah Akhlakul Karimah. Dan orang yang melakukan 
Akhlakul Karimah disebut muhsin”. (Departemen Agama RI, Al-Quran 

dan terjemahannya, (Surabaya : Mahkota, 2002), h.856). 
 
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat 

yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada 

padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang 

mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan 

pembinaannya. Asmaran As, mengatakan “bahwa akhlak ialah kebiasaan 

kehendak”. (Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, Cet.III ; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002, h.1). Ini berarti bahwa kehendak itu bila dibiasakan 

akan menjadi kebiasaan dan disebut akhlak. Contohnya, bila kehendak itu 

dibiasakan memberi, maka kebiasaan itu ialah akhlak dermawan. 

Akhlaq (sifat Allah pada ciptaannya), akhlak adalah proyeksi hidup 

manusia dalam mencerminkan peranan sifat-sifat Allah sebagai abdillah 

untuk mengemban amanah Sang Khaliq. Atau memerankan sifat-sifat Khaliq 

yang ada dalam diri setiap makhluk, yang dapat menciptakan segala sesuatu 

dari diri manusia. 

Menurut Hamka yang dikutip oleh Asmaran As, akhlak mulia adalah 

perwujudan dari sikap mental seorang abdillah yang tunduk patuh pada 

Kehendak Khaliq, pasrah dan taat menerapkan aturan (syariat) yang telah 

ditetapkan Khaliq (Tuhan Sang Maha Pencipta). Seorang yang berakhlak 
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mulia berarti dia memahami peranannya sebagai makhluk ciptaan Sang 

Khaliq yang harus selalu memberikan pencerahan, kebaikan dan kedamaian 

kepada sesama makhluk. 

Dari pernyataan di atas bahwa akhlak adalah ketaatan seorang makhluk 

terhadap Sang Pencipta yaitu dengan berlaku baik dan memberikan 

ketentraman serta kedamaian terhadap sesama makhluk yang telah diciptakan 

oleh Tuhan. Akhlak dari segi istilah : Menurut Imam al-Ghazali, yang dikutip 

oleh Usman “Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan 

pertimbangan terlebih dahulu”. (Usman. Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: 

Teras. 2010, h.25). 

A. Doni Koesoema mengatakan bahwa “akhlak ialah budi pekerti, 

watak, kesusilaan (kesadaran etika dan moral) yaitu kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap 

sesama manusia”. (Koesoema A. Doni, Pendidikan Karakter Menuju , 

Strategi mendidik anak di zaman Global, Jakarta: PT Grasindo, 2007. h.2). 

Jadi pada hakekatnya Khulk (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi 

atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari 

situ timbbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah 

tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. 

Akhlak adalah segala sesuatu yang menyiratkan bahwa perlakuan apapun 

dalam hidup kita, yang dilakukan secara berulang, serta dilakukan secara spontan 

dengan tanpa memikirkannya, terlepas itu baik atau buruk. Dan akhlak hanya bisa 

dinisbatkan kepada manusia, karena manusia memiliki dua aspek sekaligus yang 

hanya salah satu dari keduanya dimiliki oleh malaikat dan hewan, maka salah satu 
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dari keduanya akan mengukung manusia. MaNusia yang terkungkung oleh 

syahwatnya, derajatnya akan menjadi lebih hina dibandingkan dengan hewan, dan 

sebaliknya, jika manusia dikuasai oleh akalnya, maka manusia akan menjadi lebih 

mulia dari malaikat. 

Menurut Imam Al-Ghazali akhlak adalah suatu sikap yang mengakar 

dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan 

gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang 

darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara', 

maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika lahir darinya perbuatan tercela, 

maka sikap tersebut disebut akhlak yang buruk. Menurut KH. Abdullah 

Salim, “akhlak adalah seperangkat tata nilai bersifat samawi dan azali yang 

mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak seorang muslim terhadap 

dirinya dan lingkungannya”. (Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah 

Tangga dan Masyarakat, (Cet.1V; Jakarta: PT. Media Da‟wah, 1994), h.11).  

Secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabi‟at, atau sistem 

perilaku yang dibuat. Akhlak karenanya secara kebahasaan bisa baik atau 

buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, 

meskipun secara sosiologis di Indonesia kata akhlak sudah mengandung 

konotasi baik, jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik, 

“jadi akhlak yang berkualitas ihsan adalah Akhlak al-Karimah. Dan orang 

yang melakukan Akhlakul Karimah disebut muhsin”. 

Kesempurnaan akhlak manusia dapat dicapai melaui dua jalan. 

Pertama, melalui kurnia Tuhan yang mencipta manusia dengan fitrahnya 

yang sempurna, akhlak yang baik, nafsu syahwat yang tunduk kepada akal 

dan agama. Manusia tersebut dapat memperoleh ilmu tanpa belajar dan 
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terdidik tanpa melalui proses pendidikan. Manusia yang tergolong ke dalam 

kelompok ini adalah para Nabi dan Rasul Allah. Kedua, akhlak melalui cara 

berjuang secara bersungguh-sungguh (mujahadah) dan latihan (riyadlah) 

yaitu membiasakan diri melakukan akhlak- akhlak mulia. Ini yang dapat 

dilakukan oleh manusia biasa dengan belajar dan kategori ini disebut dengan 

pendidikan akhlak. 

Akhlak adalah segala sesuatu yang menyiratkan bahwa perlakuan 

apapun dalam hidup kita, yang dilakukan secara berulang, serta dilakukan 

secara spontan dengan tanpa memikirkannya, terlepas itu baik atau buruk. 

Dan akhlak hanya bisa dinisbatkan kepada manusia, karena manusia memiliki 

dua aspek sekaligus yang hanya salah satu dari keduanya dimiliki oleh 

malaikat dan hewan, maka salah satu dari keduanya akan mengukung 

manusia. manusia yang terkungkung oleh syahwatnya, derajatnya akan 

menjadi lebih hina dibandingkan dengan hewan, dan sebaliknya, jika manusia 

dikuasai oleh akalnya, maka manusia akan menjadi lebih mulia dari malaikat. 

Akhlak memiliki posisi yang sangat penting, karena sebagai mahluk 

sosial pasti membutuhkan banyak komunikasi, dan komunikasi yang baik 

hanya akan terjalin dengan menggunakan akhlak yang baik. Ajaran Islam 

menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai dasar akhlak, dan menjadikan 

kedua sumber tersebut sebagai ukuran baik dan buruknya sebuah akhlak. 

Serta Islam tidak menapikan akal dan nurani sebagai alat untuk menentukan 

nilai baik dan buruk. 

Akhlak mulia juga dapat dipupuk melalui proses melawan hawa nafsu. 

Seseorang memiliki akhlak mulia selagi dia berjaya melawan dan dapat 
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menundukkan hawa nafsunya. Menundukan hawa nafsunya bukan bermakna 

membunuhnya tetapi hanya mengawal dan mendidiknya agar mengikuti 

panduan akal dan agama. Menundukkan hawa nafsu merupakan satu 

pekerjaan yang sangat sukar. Sebab hawa nafsu ini sendiri merupakan 

sebahagian dari diri kita dan keberadaannya tetap diperlukan. Di sinilah letak 

kesukaran menundukkannya Rasulullah SAW menyifatkan hawa nafsu 

sebagai musuh yang paling besar. 

Pendidikan akhlak yang Islami sangat dibutuhkan dan diperlukan di 

zaman sekarang ini. Karena kebudayaan yang baik dari suatu bangsa tidak 

menjamin memiliki akhlak dan perilaku yang baik bagi bangsa tersebut. 

(Fadlil Yani Ainusysyam, pendidikan akhlak, Semarang: AsySyifa. 1992, 

h.19). Setiap sesuatu pasti ada tujuanya. Secara umum akhlak dalam Islam 

memiliki tujuan akhir yaitu menggapai suatu kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat yang diridhoi Allah SWT serta disenangi sesama makhluk. dalam hal 

ini ada beberapa tujuan yang dasar dari pendidikan akhlak, dari beberapa 

tujuan pendidikan akhlak ini tentunya berdasarkan tujuan yang lebih 

subtansial dan esensial, sebagaimana tujuan hidup dan tujuan pendidikan 

menurut Islam. 

Asma Hasan Fahmi menyebutkan empat akhlak yang harus dimiliki 
anak didik, yaitu: seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari 
kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu, seorang anak 
didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi 
jiwa dengan sifat keutamaan mendekatkan diri kepada Tuhan, seorang 
anak didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan 
bersedia merantau, seorang anak murid wajib menghormati guru. 
(Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2005, h.134-135). 
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Apabila guru mempunyai wawasan kependidikan yang mantap serta 

menguasai berbagai strategi belajar mengajar. Penguasaan berbagai strategi 

belajar mengajar akan memberi peluang untuk memilih variasi kegiatan 

belajar mengajar yang bermakna, dalam kegiatan belajar mengajar akan 

sangat bermanfaat bukan hanya dalam pencapaian siswa di sekolah, tetapi 

juga bermanfaat untuk membentuk dan memperkuat kebiasaan belajar terus 

menerus sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup”. (Umar Tirtarahardja, 

Pengantar Pendidikan, cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, h.174). 

Pembentukan pendidikan akhlak bagi siswa yaitu dengan berakhlak 

serta membiasakan anak-anak kepada tingkah laku yang baik sejak kecil hal 

itu prlode yang sangat penting bagi perkembangan moralitas anak. Para 

filosof Islam sepakat bahwa sangatlah penting pembentukan pendidikan 

moralitas bagi anak, sehingga haruslah menjadi perhatian serius. 

Sebagaimana pepatah lama mengatakan bahwa pendidikan di waktu kecil 

ibarat melukis di atas batu pendidikan di waktu besar ibarat melukis di atas 

air.  

Pembentukan akhlak yang paling utama adalah ditanamkan diwaktu 

kecil, maka apabila seorang anak dibiarkan melakukan sesuatu yang kurang 

baik dan kemudian telah menjadi kebiasaannya maka ia akan sukar 

meluruskannya. Artinya bahwa pendidikan akhlak atau budi pekerti yang 

luhur wajib dimulai di rumah, dalam keluarga, atau disekolah dan jangan 

dibiarkan anak-anak hidup tanpa pendidikan, bimbingan, petunjuk, bahkan 

sejak kecil hendaklah dididik dengan penuh arif, sehingga ia tidak terbiasa 

dengan adat kebiasaan yang tidak baik. Setiap orang bisa mendapatkan akhlaq 
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yang mulia, hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan, bersungguh-

sungguh, dan melatih dirinya. Maka, ia dapat menjadi orang yang berakhlaq 

mulia dengan beberapa perkara, di antaranya 

Menurut Ibnu Maskawaih istilah akhlak atau khuluk, adalah “akhlak 

sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berbuat dengan 

mudah, tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan sehari-

hari)”. (Ibnu Maskawaih, akhlak dan Implemantasinya, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media. 2012), h.21). Adapun Al-Ghazali dalam kitabnya, sebagaimana yang 

dikutip Ibnu Maskawaih menyebutkan: suatu sifat yang tetap pada jiwa, yang 

dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak 

membutuhkan kepada pikiran. Sedangkan menurut Farid Ma‟ruf 

mendefinisikan “akhlak sebagai kehendak jiwa manusia yang menimbulkan 

perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan 

pikiran terlebih dahulu”. 

Dengan mempelajari ilmu akhlak, kita mengetahui mana akhlak yang 

baik dan mana yang tidak baik. Tetapi tujuan mempelajari ilmu akhlak itu, 

bukanlah semata-mata mengetahuinya saja, melainkan untuk mempengaruhi 

kehendak dan kemauan kita, supaya bersungguh-sungguh mengerjakan dan 

mengusahakan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang tidak baik. 

Ilmu akhlak tiada perfaedah, kalau tidak disertai dengan kemauan yang keras 

untuk menurut segala peraturannya. “Pendeknya pendidikan akhlak, tidak 

cukup dirumah dan disekolah saja, melainkan harus disertai dengan 

pendidikan rumah tangga, permainan dan pergaulan yang baik serta 

masyarakat umumnya, bahkan pendidikan rumah tangga lebih berpengaruh 
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dari pendidikan sekolah”. (Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan 

Agama, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1992, h.37). 

Dalam upaya pembinaan individu dan pendidikan masyarakat, Islam 

sangat memperioritaskan segi-segi akhlak dalam pengertiannya yang luas, 

seperti benar dalam ucapan dan tindakan, penuh rasa tanggung jawab 

(amanah), menepati janji, toleransi, pemaaf, penyantun dan lain-lain. “Akhlak 

dalam Islam dibina atas dasar prinsip mengambil yang utama dan 

mencapakkan yang buruk”. (Abdullah Nashih Ulwan, Pesan Untuk Pemuda 

Islam, cet.V ; Jakarta: Gema Insani Press, 1993, h.110). Sesuai dengan 

konsepsi Robbani. Ia juga harus konsekwen dengan prinsip-prinsip akhlak 

yang telah dicanangkan oleh Al-qur’an dan di anjurkan oleh Rasulullah 

SAW. Pendidikan melalui perangai yang baik merupakan sarana yang paling 

efektif dalam upaya memperbaiki keadaan individu maupun umat. 

Pendidikan melalui perangai yang baik merupakan hal yang dominan dalam 

penyebaran agama Islam, baik di timur maupun di barat.  

Itulah sebabnya Al-Qur’an mengecam keras orang yang perkataanya 

tidak sesuai dengan perbuatannya, lewat firmannya dalam Q.S. Ash-Shaff : 2 

yang berbunyi: 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u zΝÏ9 šχθä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθè=yè ø�s? ∩⊄∪   

Terjemahnya :  
“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. 

 
Seorang muslim yang menampilkan hakekat Islam lewat tingkah laku 

dan tutur kata yang manis, mereka memberikan nasehat yang baik serta 

dakwah dengan lemah lembut, sehingga dengan serta-merta manusia 
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memeluk agama Islam dan menerima ajaran-ajarannya dengan penuh rasa 

puas dan atas dasar keyakinan mendalam. Dan apabila tidak memiliki 

keistimewaan dalam berakhlak, tidak mengenal kejujuran, amanah serta 

kelemahlembutan dalam bergaul, maka mereka enggan memeluk Islam 

apalagi mengakui ajarannya. Dan akhlak merupakan sarana yang paling 

efektif dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam keseluruh pelosok bumi dan 

untuk menuntun umat manusia kejalan keimanan dan kebaikan. Oleh karena 

itu, hiasilah diri kalian dengan akhlak yang terpuji, penampilan yang indah, 

etika bergaul yang baik dan sifat-sifat mulia lainnya. 

 

2.2.2 Tujuan Akhlak/Nilai Budi Pekerti 

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, tentang kemerosotan nilai-nilai 

moral telah menjadi semacam lampu merah yang mendesak semua pihak, 

untuk segera memandang penting sebuah sinergi bagi pengembangan 

pendidikan Akhlak. Banyak bukti menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pendidikan Akhlak di sekolah ternyata membantu menciptakan kultur sekolah 

menjadi lebih baik, peserta didik merasa lebih aman, dan lebih mampu 

berkonsentrasi dalam belajar sehingga prestasi mereka meningkat. 

Menyiapkan Akhlak bangsa bukan hanya berurusan dengan penanaman 

nilai-nilai pada terdidik, namun merupakan sebuah usaha bersama untuk 

menciptakan suatu lingkungan pendidikan tempat dimana setiap individu 

dapat menghayati kebebasannya sebagai sebuah prasyarat bagi kehidupan 

moral yang dewasa. Menyiapkan Akhlak bangsa merupakan sebuah pedagogi 

yang memiliki tujuan” agar setiap pribadi semakin menghayati 

individualitasnya, mampu menghargai kebebasan yang dimilikinya sehingga 
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dia dapat semakin bertumbuh sebagai pribadi maupun sebagai warganegara 

yang bebas dan bertanggung jawab, bahkan sampai pada tanggung jawab 

moral integritas atas kebersamaan hidup dengan orang lain di dalam dunia”. 

(Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter Menuju , Strategi mendidik anak di 

zaman Global, Jakarta: PT Grasindo, 2007, h.18). 

Penananaman nilai-nilai kejujuran sebagai salah satu Akhlak bangsa 

memunculkan sebuah pertanyaan yang menggelitik. Apakah penanaman 

nilai-nilai kejujuran dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai kejujuran dalam 

perbuatan seseorang. Sekiranya saja pendidikan hanya diartikan sebagai 

penanaman nilai-nilai, betapa mudahnya menjadi pendidik. Pendidik dapat 

saja menyusun urutan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki terdidik, lalu 

kemudian dipikirkan teknik penanamannya, kemudian menerapkan kepada 

mereka, maka tertanamlah nilai-nilai itu pada diri terdidik. 

Dalam kenyataannya, pendidikan itu tidak semudah yang kita duga. 
Mungkin masih banyak orang yang berhipotesis bahwa “Knowing is 

behaving”, sementara kalau dibaca dalam sejarah ternyata sejarah 
kemanusiaan menunjukkan bahwa orang yang telah memiliki banyak 
nilai, belum tentu mengamalkan nilai-nilai itu. Tampaknya penanaman 
nilai-nilai belum menjamin lahirnya pribadi-pribadi yang berAkhlak 
seperti yang diharapkan. Pendidikan tidak mampu mewariskan nilai-
nilai positif dalam sebuah proses pendidikan. (Linda & Richard, 
Mengajarkan Nilai-nilai Kepada Anak. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama 1995), h.23). 
 
Berbagai buku tentang pendidikan memang ada mengupas bahwa 

peradaban manusia merupakan warisan yang diambil oleh generasi sekarang 

dari generasi terdahulu melalui upaya yang sungguh-sungguh. Peradaban 

merupakan warisan sosial yang diupayakan manusia dalam memperoleh dan 

memeliharanya. Warisan itu tidaklah pindah dengan sendirinya dari generasi 

terdahulu ke generasi berikutnya, kecuali dengan pendidikan yang berperan 
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mentransfer kekayaan pemikiran, nilai- nilai mulia, tradisi yang baik dari 

nenek moyang ke generasi berikutnya. 

Aktivitas pendidikan sejak awal telah menjadi cara bertindak dari 

sebuah masyarakat. Dengan demikian manusia mencoba melanggengkan 

peradabannya. Kepada generasi yang lebih muda mereka mewariskan nilai-

nilai yang menjadi bagian penting dalam kultur masyarakat tempat mereka 

hidup. Jika proses pewarisan ini tidak terjadi, maka nilai-nilai yang telah 

menghidupi masyarakat dan kebudayaan tersebut terancam punah dengan 

kematian para anggotanya. Oleh karena itu pendidikan memiliki peranan 

penting sebab menentukan tidak hanya keberlangsungan masyarakat, namun 

juga mengukuhkan identitas individu dalam sebuah masyarakat. 

Menurut saya, inilah rupanya landasan berfikir mengapa perlu 

penanaman nilai-nilai (dalam hal ini kejujuran) dilakukan secara terus 

menerus. Saya ingin mengajak sekalian untuk mempertanyakan lebih dalam 

tentang penanaman nilai-nilai (kejujuran) dari keseluruhan pendidikan yang 

utuh. 

 

2.2.3 Penanaman Nillai-nilai Kejujuran dan Kedisiplinan melalui 

Pendidikan Akhlak 

 

a) Kejujuran 

Referensi singkat yang ditemukan dari artikel Albert Hendra Wijaya 

menyebutkan bahwa “Jujur” jika diartikan secara baku adalah “mengakui, 

berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan dan kebenaran. 

Dalam kamus bahasa Indonesia kata jujur berarti: tidak bohong, lurus hati, 

dapat kenyataan dipercaya kata-katanya, tidak khianat”. (Wijaya, Albert 
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Hendra, Kejujuran dalam Pendidikan. (2008). www.dakwaharraniry.ac.id. Di 

akses tanggal 17 Maret 2017). Jika seseorang berkata tidak sesuai dengan 

kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan apa 

adanya, maka orang tersebut dapat dianggap atau dinilai tidak jujur, menipu, 

mungkir, berbohong, munafik dan sebagainya. Jadi jujur adalah suatu Akhlak 

yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan siapa 

dirinya. Sesuai kitab suci Al-Qur’an pengertian “jujur” terkandung dalam 

Q.S. Al-Ma’idah ayat 8: 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θçΡθ ä. š ÏΒ≡§θ s% ¬! u !#y‰pκà− ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ ( Ÿωuρ öΝà6̈ΖtΒ Ì� ôf tƒ 

ãβ$ t↔oΨx© BΘöθ s% #’n? tã āωr& (#θ ä9 Ï‰÷ès? 4 (#θ ä9 Ï‰ôã$# uθ èδ Ü>t� ø%r& 3“uθ ø)−G=Ï9 ( (#θ à)̈?$#uρ ©! $# 4 āχ Î) ©!$# 

7�� Î6 yz $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷ès? ∩∇∪  

Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Departemen 
Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Surabaya: Mahkota, 2002, 
h.16). 

 
Berdasarkan definisi di atas maka pengertian jujur/kejujuran akan 

tercermin dalam prilaku yang diikuti dengan hati yang lurus (ikhlas), 

berbicara sesuai dengan kenyataan, berbuat sesuai bukti dan kebenaran. 

Dengan demikian kejujuran merupakan salah satu unsur kekuatan spiritual, 

akhlak mulia, serta kepribadian. 

Disekolah selalu diajarkan untuk selalu berkata/berperilaku jujur, 

contohnya bila ada teman yang berbuat tidak jujur maka dia akan diberi tugas 
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untuk menulis beberapa halaman, atau diberi tugas yang lain, yaitu merapikan 

sepatu temannya, dan apabila anak tersebut berkata jujur maka akan diberikan 

pujian. Dengan demikian anak akan terbiasa dengan berkata jujur. 

Tujuan utama sebuah pendidikan adalah “membentuk kejujuran, sebab 

kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama dan kunci menuju 

keberhasilan Melalui kejujuran kita dapat mempelajari, memahami, dan 

mengerti tentang keseimbangan-keharmonisan. Jujur terhadap peran pribadi, 

jujur terhadap hak dan tanggung jawab, jujur terhadap tatanan yang ada, jujur 

dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Kecurangan adalah sebuah bentuk 

ketidakjujuran yang acapkali terjadi dalam kehidupan. Bila kejujuran sudah 

hilang, maka kekacauan dan ketidakharmonisan akan menguasai situasi. 

Yang ada hanya rekayasa dan manipulasi, penyerobotan hak, penindasan, dan 

sebagainya”. 

Nilai kejujuran merupakan satu di antara 5 nilai moral Islam. Nilai 

kejujuran yang dilandasi oleh nilai-nilai religius, paralel dengan nilai-nilai 

etika moral yang berlaku secara umum. Pengembangan nilai-nilai bijak 

tersebut diyakini sangat efektif melalui pendidikan dan hasilnya akan 

tercermin dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan cita-cita ideal dari 

dunia pendidikan sebagai basis untuk belajar kejujuran. 

Proses penanaman nilai-nilai kejujuran pada anak didik sesungguhnya 

tidak bisa diajarkan secara teoritis, hafalan seperti definisi, pendapat para ahli. 

Penanaman nilai-nilai kejujuran menuntut tata kehidupan social yang 

merealisasikan nilai-nilai tersebut. Keteladanan yang baik dari orang tua atau 

guru, akan mengantarkan anak didik untuk mendapatkan modelling yang 
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tepat untuk dijadikan cermin kepribadian dalam kehidupan mereka. Tanpa 

menyertakan keteladanan (dalam hal ini kejujuran) pada pribadi orang tua dan 

guru, boleh jadi anak didik akan kehilangan public figure yang bisa 

membawa mereka menjadi manusia seutuhnya yang berakhlak. 

Orang bijak mengatakan bahwa kejujuran itu berawal dari rumah dan 

sekolah. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya peranan orang tua dan 

guru dalam penanaman nilai-nilai kejujuran itu. 

b) Disiplin 

Kata kedisiplinan berasal dari bahasa Latin yaitu discipulus, yang 

berarti mengajari atau mengikuti yang dihormati. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa disiplin adalah: 

1) Berbohong, ialah memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak 
sesuai, tidak cocok dengan yang sebenarnya. 

2) Takabur/sombong, ialah merasa atau mengaku diri besar, tinggi, 
mulia,melebihi orang lain. 

3) Dengki/hasad, ialah sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh 
orang lain. 

4) Bakhil/kikir, ialah orang yang sangat hemat dengan apa yang menjadi 
miliknya, tetapi hematnya demikian sangat dan sukar baginya mengurangi 
sebagian dari apa yang dimilikinya itu untuk diberikan kepada orang lain. 
(Muhammad Muhyidin, Mendidik Anak Soleh dan Solehah Sejak dalam 

Kandungan Sampai Remaja. Yogyakarta: DIVA Press. 2006, h.12). 
 

Kedisiplinan adalah “suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Karena sudah menyatu 

dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama 

sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani 

dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya”. (Arief, Armai, 

Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. (Jakarta Selatan: Ciputat 
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Pers. 2002), h.23). 

Menurut Arif Armai, kedisiplinan hakikatnya adalah sekumpulan 

tingkah laku individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, 

kepatuhan, yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan 

kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. Kedisiplinan dapat diartikan 

sebagai patuh untuk menghormati dan melaksanakan suatu system yang 

mengharuskan seseorang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan aturan 

yang telah berlaku. Dengan kata lain, disiplin merupakan sikap menaati 

peraturan yang telah ditetapkan dengan tanpa pamrih sikap  Al-Qur’an dan 

hadits Nabi banyak yang menyinggung tentang disiplin dan menaati peraturan 

yang telah ditetapkan. Antara lain Q.S. An-Nisa (4) : 59 yang berbunyi : 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨtΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù 

÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’Îû & ó x« çνρ–Š ã� sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 
y7 Ï9≡ sŒ ×�ö� yz ß|¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪   

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
(Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 
Surabaya: Mahkota, 2002, h.18). 

 
Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah patuh dan taat 

kepada para pemimpin dan jika terjadi perselisihan, maka harus dikembalikan 

kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Namun tingkat kepatuhan umat terhadap 

pimpinannya tidaklah bersifat mutlak. Jika perintah itu bertentangan dengan 
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aturan-aturan Allah dan RasulNya, maka perintah tersebut boleh ditolak dan 

dimusyawarahkan. Jika aturan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan 

RasulNya, maka Allah menyatakan ketidak sukaanya kepada orang-orang 

yang melampaui batas. 

Di samping makna taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga berarti 

sikap memperhatikan dan mengontrol dengan baik waktu yang digunakan. 

Sikap tanggung jawab atas amanat yang telah dibebankan kepadanya juga 

termasuk makna dari disiplin. Islam mengajarkan kepada kita agar 

menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun 

kehidupan masyarakat yang lebih baik. Disiplin merupakan suatu hal yang 

mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Secara tradisional, disiplin 

diartikan sebagai kepatuhan terhadap pengendalian dari luar. Dalam 

pembelajaran, disiplin bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan 

dirinya, dan mengatasi serta mencegah timbulnya problem-problem belajar, 

dan selalu berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi 

kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian disiplin dapat membantu peserta didik agar 

mampu berdiri sendiri (help for self help). Oleh karena itu, penting rasanya 

jika dalam pembelajaran guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai kedisiplinan 

yang pada akhirnya bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

Al-Qur’an menyebutkan berulang kali akan pentingnya mengatur waktu 

dan memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya: Wal Fajri (demi 

waktu fajar), Wadh-Dhuha (demi waktu Dhuha/pagi), Wan Nahar (Demi 
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waktu siang), Wal Ashr (Demi waktu sore), dan Wal Lail (Demi waktu 

malam). Dengan demikian Allah telah mengingatkan kepada kita akan 

pentingnya mengatur waktu dengan baik. Sudahkah kita beramal dengan 

baik, Sudahkah kita mengerahkan segala potensi untuk kebaikan, Karena 

kalau kita lalai, maka waktu itulah yang akan membunuh dan menebas kita. 

Yang kemudian timbul adalah kerugian apabila kita tidak mempergunakan 

waktu dengan baik. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi: “Waktu itu seperti 

pedang. Bila engkau lalai menggunakannya, maka pedang itu sendiri yang 

akan menebasmu”. (Leni Hanifah yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan 

Akhlak di MTs Ma’arif NU 1 Wangon Tahun Pelajaran 2011/2012”, h.20). 

Jadi kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar tiada 

kerugian dan penyesalan diakhir nanti. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Al-Qur’an : 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, Yang terpenting adalah jangan sampai penggunaan waktu 

untuk akherat mengorbankan waktu untuk duniawi dan begitu pula 

sebaliknya. Jadi harus seimbang dan proporsional. 

Sedangkan menurut KH. Abdullah Gymnastiar yang dikutip oleh 

Husein Bahreisj “nilai akhlak yaitu perbuatan seseorang dapat dipandang 

sebagai perwujudan dari akhlaknya manakala ia keluar dari keadaan 

batinnya”. Dalam perspektip ini maka suatu perbuatan dapat diklassifikasi 

dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai. Diantara nilai-nilai tersebut adalah: 

1) Perbuatan baik dan buruk 

2) Kriteria atau konsep tentang baik dan buruk 

3) Pengenalan terhadap kebaikan dan keburukan 

4) Kecenderungan jiwa terhadap kebaikan dan keburukan. (KH. Abdullah 
Gymnastiar, nilai-nilai akhlak dalam Islam. (Semarang: Rasail. 2010), 
h.43). 
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Kejujuran memiliki arti teramat penting. Sebab, tanpa kejujuran 

hubungan sesama manusia tak akan terjaga. Saat seseorang bersikap tidak 

jujur, senyatanya ia tengah membangun kebencian orang lain pada dirinya. 

Tak akan ada lagi cinta baginya. Pupus sudah kepercayaan orang pada 

dirinya. Karenanya, kejujuran itu teramat bernilai. Seseorang yang jujur akan 

diliputi ketenangan. Sedang orang yang tak jujur akan diliputi sikap bingung, 

gugup, tak tenang. 

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah kegiatan selesai 

dan memerlukan usaha dalam meraih tujuan tersebut. Pengertian tujuan 

pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah 

mengalami proses pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan 

pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana 

individu hidup. Nilai pendidikan Islam perlu ditanamkan pada anak sejak 

kecil agar mengetahui nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Dalam 

pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai Islam yang mendukung 

dalam pelaksanaan pendidikan bahkan menjadi suatu rangkaian atau sistem 

didalamnya. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa anak sehingga 

bisa memberi out put bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat luas. 

Kemudian dengan banyaknya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam 

pendidikan Islam bagi para pendidik, dalam hal ini adalah orang tua sangat 

perlu membekali anak didiknya dengan materi-materi atau pokok-pokok 

dasar pendidikan sebagai pondasi hidup yang sesuai dengan arah 

perkembangan jiwanya. Pokok-pokok pendidikan yang harus ditanamkan 
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pada anak didik yaitu, keimanan, kesehatan, ibadah. Yang menjadi persoalan 

penting di sini adalah bagaimana akhlak mulia ini bisa menjadi kultur atau 

budaya, khususnya bagi anak-anak, Artinya, kajian tentang akhlak mulia ini 

penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai akhlak 

mulia bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Abdurahman an-Nahlawi, menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah 

penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk 

taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan 

individu dan masyarakat. (Abdurahman an-Nahlawi, Paradigma Pendidikan 

Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h.26). Oemar Muhammad al-

Toumy al-Syaebani, menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha 

mengubah tingkah laku individu dilandasi oleh nilai-nilai Islami dalam 

kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakatnya dan kehidupan dalam 

alam sekitar melalui proses kependidikan. (Imam Bawani, Desain 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Misaka Galiza. 2003, h.34). 

Mohammad fadil al-Djamaly, menyatakan bahwa pendidikan Islam 

adalah proses yang mengarahakan manusia kepada kehidupan yang baik dan 

mengangkat derajat kemanusiaanya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) 

dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar). Imam Bawani, menyatakan 

bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan 

hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran-ukuran Islam. (Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 9-10). 
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2.2.4 Ruang Lingkup Akhlak 

a) Akhlak pribadi 

Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri, maka 

hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena 

hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah, pangkal kesempurnaan 

akhlak yang utama, budi yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani, 

disamping itu manusia telah mempunyai fitrah sendiri, dengan semuanya itu 

manusia mempunyai kelebihan dan dimanapun saja manusia mempunyai 

perbuatan. 

b) Akhlak Berkeluarga 

Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. 

Kewjiban orang tua terhadap anak, dalam Islam mengarahkan para orang tua 

dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna, dengan 

ajaran-ajaran yang bijak, Islam telah memerintahkan kepada setiap orang 

yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, 

terutama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap 

lemah lembut dan perlakuan kasih sayang. Sehingga anak akan tumbuh secara 

istiqomah, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa 

mereka mempunyai harga diri, kehormatan dan kemuliaan. 

Seorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya karena mereka 

lebih berhak dari segala manusia lainya untuk engkau cintai, taati dan 

hormati. Karena keduanya memelihara, mengasuh, dan mendidik, 

menyekolahkan engkau, mencintai dengan ikhlas agar engkau menjadi 

seseorang yang baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia dunia dan 
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akhirat. Dan coba ketahuilah bahwa saudaramu laki-laki dan permpuan 

adalah putera ayah dan ibumu yang juga cinta kepada engkau, menolong ayah 

dan ibumu dalam mendidikmu, mereka gembira bilamana engkau gembira 

dan membelamu bilamana perlu. Pamanmu, bibimu dan anak-anaknya 

mereka sayang kepadamu dan ingin agar engkau selamat dan berbahagia, 

karena mereka mencintai ayah dan ibumu dan menolong keduanya disetiap 

keperluan. 

c) Akhlak Bermasyarakat 

Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira dan ikut susah 

jika orang tuamu susah, mereka menolong, dan bersama-sama mencari 

kemanfaatan dan menolak kemudhorotan, orang tuamu cinta dan hormat pada 

mereka maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan 

hormat kepada tetangga. 

Pendidikan kesusilaan/akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial 

kemasyarakatan, kesusilaan/moral timbul didalam masyarakat 

Kesusilaan/moral selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan 

dan perkembangan masyarakat. Sejak dahulu manusia tidak dapat hidup 

sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, 

bantu-membantu, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi, ini 

merupakan apa yang disebut masyarakat. Kehidupan dan perkembangan 

masyarakat dapat lancar dan tertib jika tiap-tiap individu sebagai anggota 

masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan yang sesuai dengan norma-

norma kesusilaan yang berlaku. 

d) Akhlak bernegara 
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Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang 

berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan 

tanah airmu, engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan 

yang sama. Dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka 

dan engkau timbul tenggelam bersama mereka. 

e) Akhlak beragama 

Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap 

tuhannya, karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas mencakup seluruh 

aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan, maupun secara 

horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. 

Namun akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika, 

jika etika dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya 

berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Pembinaan akhlak adalah suatu usaha 

untuk membina. Membina adalah memelihara dan mendidik, dapat diartikan 

sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama. Anak didik adalah anak yang masih dalam proses perkembangan 

menuju kearah kedewasaan. Hal ini berarti bahwa anak harus berkembang 

menjadi manusia yang dapat hidup dan menyesuaikan dari dalam masyarakat, 

yang penuh dengan aturan-aturan dan norma-norma kesusilaan. Oleh karena 

itu perlulah anak di didik, dipimpin kearah yang dapat dan sanggup hidup 

menuruti aturan-aturan dan norma-norma kesusilaan. Jadi maksud dari tujuan 

pendidikan akhlak atau kesusilaan adalah memimpin anak setia serta 
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mengerjakan segala sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk atas 

kemauan sendiri dalam segala hal dan setiap waktu. 

Pada masa sekarang ini demoralisasi telah merajalela dalam kehidupan 

masyarakat, maka dari itu diperlukan usaha-usaha pendidikan dalam 

mengupayakan pembinaan akhlak terutama pada masa remaja, karena pada 

masa pubertas dan usia baligh anak mengalami kekosongan jiwa yang 

merupakan gejala kegoncangan pikiran, keragu-raguan, keyakinan agama, 

atau kehilangan agama. Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama 

pentingnya dengan moral. Bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Desmita, 

“agama memberikan sebuah kerangka moral, sehingga membuat seseorang 

mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah 

laku dan biasa memberikan penjelaan mengapa dan untuk apa seseorang 

berada didunia ini. Agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama 

bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya”. (Desmita, Psikologi 

Perkembangan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 208). 

 
2.2.5 Macam-macam Akhlak 

a) Akhlak Al-Karimah 

Akhlak al-karimah atau akhlak yang mulia amat banyak jumlahnya, 

manun dilihat dari segi hubungannya manusia dengan Tuhan dan manusia 

dengan manusia, akhlak yang mulia itu dapat dibagi kepada empat bagian: 

1) Akhlak terhadap Allah 
2) Akhlak terhadap diri sendiri 
3) Akhlak terhadap sesama manusia 
4) Akhlak terhadap lingkungan 
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Dikemukakan oleh Muh. Ardani dalam buku akhlak tasawuf nilai-nilai 

akhlak/budi pekerti dalam ibadat dan tasawuf, bahwa akhlak mulia amat 

banyak jumlahnya, namun dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan 

dan manusia dengan manusia, Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan 

juga sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia 

sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai khalik. Dan sekurang-kurangnya ada 

empat alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah SWT. dan 

keempat akhlak mulia ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1) Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada tuhan 

selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji demikian agung sifat itu, yang 

jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjangkau 

hakikatNya. Banyak alasan mengapa manusia harus berakhlak baik 

terhadap Allah. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Karena Allah telah menciptakan manusia dengan segala keistimewaan 
dan kesempurnaannya. Sebagai yang diciptakan sudah sepantasnya 
manusia berterima kasih kepada yang menciptakannya. 

b) Karena Allah telah memberikan perlengkapan pancaindera hati nurani 
dan naluri kepada manusia. 

c) Karena Allah menyediakan berbagai bahan dan sarana kehidupan yang 
terdapat dibumi. Karena Allah yang telah memuliakan manusia dengan 
diberikannya. (Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model 

Pendidikan Karakter, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h.46). 
 

2) Akhlak terhadap diri sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan 

segala kelengkapan jasmani dan rohani. Berakhlak yang baik pada diri 

sendiri dapat diartikan menghargai, menghormati, menyayangi, dan 

menjaga diri sendiri dengan sebaik-baiknya, karena sadar bahwa dirinya 

itu sebagai ciptaan Allah yang harus dipertanggung jawabkan dengan 

sebaik-baiknya. Untuk menjalankan perintah Allah dan Nabi Muhammad 
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SAW. Maka setiap umat Islam harus berakhlak dan bersikap sebagai 

berikut: 

a) Hindari minuman beracun/keras, setiap muslim wajib menjaga dirinya 
dari hal-hal yang merusak jiwanya. 

b) Hindarkan perbuatan yang tidak baik, pribadi seorang muslim harus 
tercermin sikap baikny dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Memelihara kesucian jiwa, penyucian dan pembersihan diri dilakukan 
secara terus menerus dalam amal shaleh. 

d) Pemaaf dan pemohon maaf, menjadi umat yang pemaaf biasanya 
mudah, tetapi untuk meminta maaf sangat sukar dilakukan. 

e) Sikap sederhana dan jujur, umat Islam harus bersikap berakhlak dan 
terpuji. 

f) Hindari perbuatan tercela, umat Islam harus menghindari perbuatan 
tercela karena akan merusak akhlak yang baik. (Jamal Ma’mur 
Asmani, Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

Jogjakarta: DIVA Press, 2011, h.43). 
 

3) Akhlak sesama manusia, manusia adalah sebagai makhluk sosial secara 

fungsional dan optimal banyak bergantung pada orang lain, oleh karena 

itub perlu menciptakan suasana yang baik, dan Islam menganjurkan 

berakhlak yang baik kepada saudara, tetangga, caranya dapat dilakukan 

dengan memuliakannya, memberikan bantuan, pertolongan, 

menghargainya dan saling berakhlak yang baik. 

4) Akhlak terhadap lingkungan, yang dimaksud lingkungan di sini adalah 

segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-

tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak 

yang diajarkan Al-Quran 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 pembimbingan,agar 

setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak 

Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang,atau 
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memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi 

kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini 

berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang 

sedang berjalan, dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang 

demikian mengantarkan manusia. 

b) Akhlak Al-Mazmumah 

Akhlak Mazmumah, ialah tingkah laku yang jahat atau tercela, menurut 

Imam Al-Ghazali dengan perkataan “muhliksat” yang berarti segala sesuatu 

yang membinakan atau mencelakakan.secara umum adalah sebagai lawan 

atau kebalikan dari akhlak yang baik, namun ajaran Islam tetap 

membicarakan secara terperinci dengan tujuan agar dapat dipahami dengan 

benar, dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya. Berdasarkan petunjuk 

ajaran Islam dijumpai berbagai macam akhlak yang tercela, diantaranya: 

1) Berbohong, ialah memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak 
sesuai, tidak cocok dengan yang sebenarnya. 

2) Takabur/sombong, ialah merasa atau mengaku diri besar, tinggi, 
mulia,melebihi orang lain. 

3) Dengki/hasad, ialah sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh 
orang lain. 

4) Bakhil/kikir, ialah orang yang sangat hemat dengan apa yang menjadi 
miliknya, tetapi hematnya demikian sangat dan sukar baginya mengurangi 
sebagian dari apa yang dimilikinya itu untuk diberikan kepada orang lain. 
(Muhammad Muhyidin, Mendidik Anak Soleh dan Solehah Sejak dalam 

Kandungan Sampai Remaja. Yogyakarta: DIVA Press. 2006, h.12). 
 

Sedangkan menurut al farabi, ia menjelaskan akhlak itu bertujuan untuk 

memperoleh kebahagiaan yang merupakan tujuan tertinggi yang dirindui dan 

diusahakan oleh setiap orang. Jika diperhatikan dengan seksama, tampak 

bahwa seluruh definisi akhlak sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan 

melainkan saling melengkapi, yaitu suatu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa 
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yang tampak dalam perbuatan lahiriah yang dilakukan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran lagi dan sudah menjadi kebiasaan. 

Al-jurjawiy mengemukakan bahwa akhlak itu hanya mencakup kondisi 

batiniah (inner), bukan kondisi lahiriah. Misalnya, orang yang memiliki 

Akhlak pelit bisa juga ia banyak mengeluarkan uangnya untuk kepentingan 

riya, boros dan sombong. Sebaliknya, orang yang memiliki Akhlak dermawan 

bisa jadi ia menahan mengeluarkan uangnya demi kebaikan dan 

kemaslahatan. Sedangkan metode yang dipergunakan dalam pendakian 

akhlak terdapat 3 cara, yaitu: 

1) Takhalli, yakni mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan maksiat 
lahir dan batin. 

2) Tahalli, yaitu mengisi diri dengan sifat-sifat mahmudah (terpuji) secara 
lahir dan batin. 

3) Tajalli, yaitu merasa akan keagungan Allah Swt. 
 

Persoalan akhlak masa kini atau kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini, tidak sedikit dampak 

negatifnya terhadap sikap hidup dan perilakunya; baik ia sebagai manusia 

yang beragama, maupun sebagai makhluk individual dan sosial. Dampak 

negatif yang paling berbahaya terhadap kehidupan manusia atas kemajuan 

yang dialaminya, ditandai dengan adanya kecenderungan menganggap bahwa 

satu-satunya yang dapat membahagiakan hidupnya adalah nilai materiil, 

sehingga manusia terlampau mengejar materi, tanpa menghiraukan nilai-nilai 

spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan 

akhlak manusia. 

Persoalan akhlak masa kini atau kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini, tidak sedikit dampak 
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negatifnya terhadap sikap hidup dan perilakunya; baik ia sebagai manusia 

yang beragama, maupun sebagai makhluk individual dan sosial. Dampak 

negatif yang paling berbahaya terhadap kehidupan manusia atas kemajuan 

yang dialaminya, ditandai dengan adanya kecenderungan menganggap bahwa 

satu-satunya yang dapat membahagiakan hidupnya adalah nilai materiil, 

sehingga manusia terlampau mengejar materi, tanpa menghiraukan nilai-nilai 

spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan 

akhlak manusia. 

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Mahjuddin membagi 

tingkatan keburukan akhlak menjadi empat macam; yaitu: 

1) Keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang 
mengendalikan nafsunya, sehingga pelakunya disebut LmDn< 

2) Perbuatan yang diketahui keburukannya, tetapi tidak bisa 
meninggalkannya karena nafsunya sudah menguasai dirinya, sehingga 
pelakunya disebut LmDn< Lop 

3) Keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang, karena pengertian baik 
baginya sudah kabur, sehingga perbuatan buruklah yang dianggap baik. 
Maka pelakunya disebut LqDMr Lop LmDn< 

4) Perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada 
umumnya, sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi 
pelakunya, kecuali hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan 
yang lebih hebat lagi. Orang yang melakukannya disebut Ls:tر LqDMr Lop 
LmDn<. (Mahjuddin, Akhlak Tasawuf I, Jakarta: Kalam Mulia, 2009, h.43-
46). 
 

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Mahjuddin, tingkatan keburukan 

akhlak yang pertama, kedua dan ketiga masih bisa dididik menjadi baik, 

sedangkan tingkatan keempat, sama sekali tidak bisa dipulihkan kembali. 

Karena itu, agama Islam membolehkan untuk memberikan hukuman mati 

bagi pelakunya, agar tidak meresahkan masyarakat umum. Sebab kalau 

dibiarkan hidup, besar kemungkinan akan melakukan lagi hal-hal yang 

mengorbankan orang banyak. Agama Islam tidak melarang manusia meiliki 
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kemajuan disegala bidang kehidupan, bahkan mewajibkannya, sebagai sarana 

untuk meningkatkan tarap hidupnya. “Hanya yang dilarang dalam agama, bila 

kemajuan itu, digunakan untuk menghancurkan aqidah Islamiyah, dan 

mendatangkan bencana kehidupan makhluk di bumi ini”. 

Akhlak atau sistem prilaku dapat dididikkan/diteruskan melalui 

sekurang-kurangnya dua pendekatan: 

1) Rangsangan-Jawaban (stimulus-response) atau yang disebut proses 

mengkondisikan sehingga terjadi automatisasi dan dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: Melalui latihan, Melalui tanya jawab, Melalui 

mencontoh. 

2) Kognitif yaitu penyampaian informasi secara teoritis yang dapat dilakukan 

antara lain sebagai berikut: melalui da‟wah, melalui ceramah, melalui 

diskusi dan lain-lain. 

“Jadi akhlak yang baik itu Akhlakul Karimah ialah pola prilaku yang 

dilandaskan pada nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan”. Akhlak dalam wujud 

pengamalannya dibedakan menjadi dua: akhlak terpuji dan akhlak tercela. 

Jika ia sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya yang kemudian 

melahirkan perbuatan yang baik, maka itulah yang dinamakan akhlak terpuji, 

sedangkan jika ia sesuai dengan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dan 

melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka itulah yang dinamakan 

akhlak yang tercela. 

Akhlak yang terpuji ada empat sendi yang cukup mendasar dan menjadi 

induk seluruh akhlak. Al-Ghazali dalam hubungan ini mengatakan:”...seperti 

demikian pula pada batiniah itu ada empat sendi. Tak boleh tidak, harus 
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bagus semuanya, sehingga sempurnalah kebagusan akhlak. Apabila sendi 

yang empat itu lurus, betul dan sesuai, niscaya berhasillah kebagusan akhlak. 

Yaitu: kekuatan ilmu,kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat dan kekuatan 

keseimbangan di antara kekuatan yang tiga tersebut”. (Moh. Ardani, Akhlak 

Tasawuf, Jakarta: CV.Karya Mulia, 2005, h. 61). Dari empat sendi akhlak 

yang terpuji itu, akan lahirlah perbuatan-perbuatan baik seperti: jujur, suka 

memberi kepada sesama, tawadhu, tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih 

sayang terhadap sesama, berani dalam kebenaran, menghormati orang lain, 

sabar, pemalu, pemurah, memelihara rahasia, qanaah, menjaga diri dari hal-

hal haram, dan sebagainya. Di dalam agama Islam, hal-hal yang terpuji ini 

betul-betul mendapat perhatian yang istimewa, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Islam itu berisi akhlak tepuji. 

Kebahagiaan yang abadi pun hanya akan dapat dicapai atau diraih 

dengan akhlak yang baik, keadaan akhlak ini adalah pangkal yang 

menentukan corak hidup manusia, dengannya manusia akan mengetahui yang 

baik dan yang buruk, dapat membedakan yang patut dan tak patut, yang hak 

dan yang bathil, boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun ia kuasa atau 

mampu untuk melakukannya. 

Namun akhlak yang tercela ada sendi-sendi yang patut diketahui, yang 

menjadi sumber timbulnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sendi-sendi 

akhlak yang tercela tersebut merupakan kebalikan dari sendi-sendi akhlak 

yang terpuji, yaitu: keji dan bodoh, yaitu keadaan salah karena bodohnya. 

Berani tapi semberono, penakut, lemah, tidak bertenaga, yaitu: kekuatan 

amarah yang tidak bisa dikekang atau tidak pernah dilahirkan, sekalipun 
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sesuai dengan yang dikehendaki jiwa yang terlalu pintar atau tidak bisa 

menentukan yang benar diantara yang akal. Rakus, yaitu: keadaan syahwat 

yang tidak terdidik oleh akal dan syari‟at agama, berarti ia bisa berkelebihan 

atau sama sekali tidak berfungsi. Zalim, yaitu: kekuatan syahwat dan amarah 

yang tidak terbimbing oleh hikmah, sekaligus kebalikan dari adil. (Linda & 

Richard, Mengajarkan Nilai-nilai kepada Anak. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama 1995, h.67). 

Manusia yang berakhlak baiklah yang akan diakui sebagai manusia 

yang adil dan beradab. Pada waktu manusia dihadapkan pada pilihan baik 

buruk, kemanusiaannya dipertaruhkan. Jika ia memilih yang buruk, maka 

buruklah kemanusiaannya, dan sebaliknya ia dinilai baik kemanusiaannya 

jika pilihannya jatuh pada yang baik. Disinilah letak pentingnya akhlak bagi 

kehidupan manusia pada umumnya, termasuk di dalamnya manusia muslim. 

Sekarang bagaimana nilai akhlak tersebut khusus bagi kehidupan manusia 

muslim. Seperti diketahui akhlak adalah suatu tentang segala perbuatan 

manusia yang baik maupun yang buruk untuk mencapai tujuan yang dicita-

citakan dalam segala lingkungan pergaulan. 

Sekalipun rasa moral yang mendasari akhlak itu merupakan naluri yang 

dibawa manusia sejak lahir, namun tidak jarang setelah ia melihat yang baik, 

hal mana memerlukan petunjuk wahyu. Namun penerapan akhlak sebagai hal 

ihwal keadaan yang meresap kedalam jiwa, perlu disampaikan dalam perilaku 

sehari-hari. Penampilan perilaku akhlak itu mencerminkan pribadi manusia 

yang bersangkutan, apakah ia orang baik atau orang jahat. Bagi seorang 

muslim seharusnya menerapkan akhlak sesuai dengan norma Islam. 
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Akhlak kepada Allah berlandaskan kesadaran, bahwa Allah yang 

menciptakan dirinya dan apa saja yang merupakan kelengkapan hidupnnya. 

Allah berkuasa pula untuk mencabut apa saja yang diberikan itu, juga ia sadar 

bahwa Allah mengetahui, bukan saja yang nyata dari segala aspek terjangnya, 

tapi juga yang jauh tersembunyi dari segala aspek terjangnya, tapi juga yang 

jauh tersembunyi dari lubuk hati seseorang. Akhlak kepada Allah Swt dapat 

diartikan juga sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh 

manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai khalik. 

c) Akhlakistik Akhlak 

 Al-Quran dan sunah sebagai sumber moral, artinya yang menjadi 

ukuran atau standar baik dan buruk suatu perbuatan adalah Al-Quran dan 

Sunah. Akal dan naluri di bawah bimbingan dan pengarahan yang ditetapkan 

dalam Al-Quran dan Sunah Nabi. Motivasi Iman. Akhlak al-karim atau 

tingkah laku yang mulia adalah cerminn yang benr dan sempurna, Niat dan 

ikhas dalam hati Bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. 

 
2.2.6 Nilai-nilai Akhlak 

Nilai-nilai akhlak yang dimaksud dalam Islam adalah “ajaran agama 

yang berwujud perintah, larangan dan anjuran. yang kesemuanya berfungsi 

untuk membina kepribadian manusia dalam kaitannya sebagai hamba Allah 

serta anggota masyarakat”. (Sutrisno, dan Albarobis, Muhyidin. Pendidikan 

Islam Berbasis Problem Sosial. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012, h.19). 

Pendidikan hendaknya berkisar antara dua dimensi nilai, yakni nilai ilahiyah 

dan nilai insaniyah. 
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Penanaman nilai-nilai ilahiyah sebagai dimensi pertama hidup ini 

dimulai dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban formal agama berupa 

ibadat-ibadat. Dan pelaksanaan itu harus disertai dengan penghayatan yang 

sedalam-dalamnya akan makna-makna ibadat tersebut. Untuk mentransfer 

nilai-nilai baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang 

mulia diperlukanlah yang namanya pendidikan. Pendidikan dalam Islam 

diharapkan tidak sekedar mentransfer pengetahuan semata, namun harus 

merupakan upaya dan proses di samping untuk memahami dan mengetahui, 

juga sekaligus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. 

Sehingga pada nantinya misi dan tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. 

Nilai-nilai akhlak adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran untuk 

mencapai tujuan yang menjadi sifat keseluruhan tatanan yang terdiri dari dua 

atau lebih dari komponen yang satu sama lainnya saling mempengaruhi atau 

bekerja dalam satu kesatuan atau keterpaduan yang bulat dan berorientasi 

kepada nilai dan moralitas Islami. 

Dalam bahasa al-qur’an, dimensi hidup ketuhanan ini disebut jiwa 

rabbaniyah atau ribbiyah. Dan jika dicoba merinci apa saja wujud nyata atau 

substansi jiwa ketuhanan itu, maka kita dapatkan nilai-nilai keagamaan 

pribadi yang amat penting yang harus ditanamkan kepada setiap anak didik. 

Kegiatan menanamkan nilai-nilai itulah yang sesungguhnya akan menjadi inti 

kegiatan pendidikan. Di antara nilai-nilai itu yang sangat mendasar yaitu. 

a) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah 
b) Islam, sebagai kelanjutan iman, maka sikap pasrah kepadaNya, dengan 

meyakini bahwa apapun yang datang dari Tuhan tentu mengandung 
hikmah kebaikan. 

c) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah hadir atau 
berada bersama kita dimana pun kita berada. 
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d) Taqwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita. 
e) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-mata 

ndemi memperoleh ridho Allah 
f) Tawakkal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah, dengan penuh 

harapan dan yakin. 
g) Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih, atas segala nikmat yang tak 

terbi lang banyaknya. 
h) Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup. (Abdul 

Majid, dkk. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya. 2006, h.32). 
 

Pendidikan tidak dapat dipahami secara terbatas hanya kepada 

pengajaran. Karena itu keberhasilan pendidikan bagi anak-anak tidak cukup 

diukur hanya dari segi seberapa jauh anak itu menguasai hal-hal yang bersifat 

kognitif atau pengetahuan suatu masalah semata. Sesungguhnya kita dapat 

mengetahuai secara akal sehat mengikuti hati nurani kita. Dalam agama Islam 

hati kita disebut nurani artinya cahaya atau terang, untuk menerangi jalan 

hidup kita sehingga kita terbimbing kearah yang benar dan baik. Berikut ini 

nilai-nilai akhlak yang patut ditanamkan kepada anak didik : 

a) Rasa cinta kasih antara sesama manusia 
b) Semangat persaudaraan, lebih-lebih kepada sesama orang yang beriman. 
c) Semua manusia sama dalam harkat dan martabat 
d) Wawasannya seimbang dalam memandang, menilai atau menyikapi 

sesuatu atau seseorang. 
e) Berbaik sangka kepada sesama manusia 
f) Sikap rendah hati 
g) Tepat janji 
h) Lapang dada 
i) Dapat dipercaya 
j) Tidak boros. 

 
Pengalaman nyata orang tua dan pendidikan akan membawanya kepada 

kesadaran akan nilai-nilai budi luhur lainnya yang lebih relevan untuk  

perkembangan anak. Menurut Adi W. Gunawan, “nilai-nilai yang kita anut 

dan apa yang kita percayai mengenai diri kita dan setiap hal di luar diri kita. 

Keterbukaan, pelayanan, kebaikan hati, kasih, adalah nilai hidup. Sedangkan 
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keyakinan adalah kepercayaan atau kumpulan kepercayaan, atau cara berpikir 

yang mempengaruhi prilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya menentukan 

tingkat keberhasilan hidup”. (Adi W. Gunawan, Menjadi Juara dan 

Berkarakter Mulia, Cet.I ; Bekasi: Grafika Media, 2013, h.158). 

Untuk membantu anak remaja dalam mengendalikan diri dan 

membentuk kepribadian mereka, maka pada saat mereka menginjak usia 

remaja, dengan krisis kejiwaan yang mereka hadapi, maka diperlukan adanya 

didikan agama. Yang dimaksud dengan didikan agama disini bukanlah 

pelajaran agama yang diberikan secara sengaja dan teratur oleh guru sekolah 

saja. Akan tetapi yang terpenting adalah penanaman jiwa agama yang dimulai 

dari rumah tangga, sejak si anak masih kecil, dengan jalan membiasakan si 

anak kepada sifat-sifat dan kebiasaan yang baik. 

Diantara nilai-nilai yang harus diinternalisasikan kepada mereka adalah 

nilai-nilai kejujuran, kasih sayang dengan segala cakupan nilai positifnya, 

tidak berlebih-lebihan, menghormati orang tua, taat pada syari‟at agama, 

memelihara kesucian diri, bertaqwa dengan segala perwujudannya, dan sikap 

senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain dan kemaslahatan yang 

lebih besar dari pada mementingkan diri sendiri dan kepentingan sesaaat. 

Sedangkan menurut KH. Abdullah Gymnastiar yang dikutip oleh Adi 

W. Gunawan “nilai akhlak yaitu perbuatan seseorang dapat dipandang 

sebagai perwujudan dari akhlaknya manakala ia keluar dari keadaan 

batinnya”. Dalam perspektip ini maka suatu perbuatan dapat diklassifikasi 

dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai. Diantara nilai-nilai tersebut adalah : 

a) Perbuatan baik dan buruk 
b) Kriteria atau konsep tentang baik dan buruk 
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c) Pengenalan terhadap kebaikan dan keburukan 
d) Kecenderungan jiwa terhadap kebaikan dan keburukan. 

 
Tujuan internalisasi nilai-nilai akhlak merupakan sentral dalam 

pendidikan Islam, karena dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih 

akan membentuk kepribadian insan kamil yang merupakan misi dan visi serta 

tujuan diutusnya rasulullah saw, menyempurnakan budi pekerti dan sebagai 

suri tauladan bagi umat manusia. 

 
2.3  Penelitian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, maka peneliti 

mencantumkan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lainnya 

yang relevan dengan penelitian ini. 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh saudari Leni Hanifah yang 

berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Akhlak di MTs Ma’arif NU 1 Wangon 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengertian 

pendidikan akhlak, dasar dan tujuan pendidikan akhlak, materi pendidikan 

akhlak, metode pendidikan akhlak, dan membahas pelaksaan pendidikan 

akhlak di Mts. Penelitiannya juga membahas pendidikan akhlak dalam setiap 

mata pelajaran, pada mata pelajaran akidah akhlak, pendidikan akhlak diluar 

kelas, pendidikan akhlak yang dilakukan melalui Bimbingan Konseling, dan 

metode pendidikan akhlak. (Leni Hanifah yang berjudul “Pelaksanaan 

Pendidikan Akhlak di MTs Ma’arif NU 1 Wangon Tahun Pelajaran 

2011/2012”). 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh saudari Kurniati yang berjudul 

“Pendidikan Akhlak Anak di TK Bustanul Athfal `Aisyiyah Desa Lamuk 
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Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini menjelaskan 

tentang proses berlangsungnya penyampaian pendidikan akhlak yang 

dilakukan secara terprogram dan komprehensif dan proses pendidikan akhlak 

(penyampaian materi akhlak) disampaikan dengan menggunakan metode 

keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode sosio drama dan 

metode hukuman. (Kurniati yang berjudul “Pendidikan Akhlak Anak di TK 

Bustanul Athfal `Aisyiyah Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten 

Purbalingga”. 2011). 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Aeni yang berjudul 

“Pendidikan Akhlak Bagi Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Psikologi)”. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana keluarga berperan aktif dalam 

memberikan pendidikan akhlak bagi anak dengan pendekatan psikologis. 

(Nur Aeni yang berjudul “Pendidikan Akhlak Bagi Anak Dalam Keluarga 

(Tinjauan Psikologi)”. 2011). 

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi 

bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan 

gambaran sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas 

mengenai penerapan nilai pendidikan Islam dalam pembentukan ahklak 

siswa, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan 

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan 

pustaka diatas maka penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan 

yaitu sama-sama membahas mengenai pendidikan akhlak. Sedangkan 
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perbedaan terletak pada waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Selain itu 

penelitian ini membahas mengenai penerapan nilai pendidikan Islam dalam 

pembentukan ahklak siswa MAN I Wakatobi. 

 

2.4  Kerangka Berpikir 

Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang ditujukan untuk mengukir 

akhlak mulia melalui proses knowing the good, loving the good, and action 

the good, karena pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang tidak hanya 

berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada 

proses pembinaan potensi yang ada dalam diri siswa, dikembangkan melalui 

pembiasaan sifat-sifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai akhlak yang 

baik. 

Pendidikan akhlak tidaklah bersifat teoritis (meyakini telah ada konsep 

yang akan dijadikan rujukan akhlak), tetapi melibatkan penciptaan situasi 

yang mengkondisikan peserta didik mencapai pemenuhan akhlak utamanya. 

Penciptaan konteks (komunitas belajar) yang baik, dan pemahaman akan 

konteks peserta didik (latar belakang dan perkembangan psikologi) menjadi 

bagian dari pendidikan akhlak. Dalam pendidikan akhlak tidak hanya 

bertujuan untuk mencerdaskan anak dalam aspek kognitif saja, akan tetapi 

juga melibatkan emosi dan spiritual, tidak sekedar memenuhi otak siswa 

dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan mendidik akhlak siswa. 

Sehingga siswa dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang 

bertanggung jawab dan respek terhadap lingkungan sekitarnya. 

Masnur Muslich menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk desain yang 

dapat dilakukan dalam pendidikan akhlak yang efektif dan utuh. Pertama, 
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berbasis sekolah. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan 

murid sebagai pembelajar. Kedua, berbasis kultur sekolah. Desain ini 

mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk akhlak peserta 

didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan 

terbatinkan dalam diri peserta didik. Ketiga, desain pendidikan akhlak 

berbasis komunitas. Dalam mendidik komunitas sekolah tidak berjuang 

sendirian. Melainkan masyarakat diluar lembaga pendidikan, seperti keluarga, 

masyarakat umum dan negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk 

mengintegrasikan pembentukan akhlak dalam konteks kehidupan mereka. 

Pada hakikatnya pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi 

pelajaran, tetapi dimaknai juga sebagai proses pembentukan akhlak. (Mansur 

Muslich, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, 

Jakarta: PT Gramedia, 2007, h.135). 

Berdasarkan uraian itu semua diharapkan tujuan utama pendidikan 

adalah menciptakan insan kamil yang memiliki kecerdasan intelektual 

sekaligus akhlak mulia baik hubungannya dengan Allah SWT, dengan sesama 

manusia, dengan sesama makhluk maupun dengan lingkungan sekitar dapat 

terwujud. Sehingga dapat menjadikannya insan paripurna yang mulia dimata 

Allah SWT. Agar memperjelas kerangka pikir, maka digunakan 

diagram/skema untuk menggambarkan variabel yang akan diteliti, sebagai 

berikut : 
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Penerapan Nilai Pendidikan Islam 

 
1. menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa 

pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan 
nasihat, sehingga akhlak tersebut menjadi salah satu kemampuan 
dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, 
kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air 

2. bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut 
ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, 
mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam 

Pembentukan Akhlak 

Siswa 

 
1. Hubungannya dengan Allah SWT 
2. Hubungannya dengan sesama 

manusia 
3. Hubungannya dengan sesama 

makhluk 
4. Hubunganya dengan Lingkunganya. 

MAN I WAKATOBI 


