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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Kerangka Teori 

1.  Majelis Ta’lim 

a. Pengertian Majelis Ta’lim 

Majelis Ta’lim terdiri dari dua kata yakni kata Majelis dan Ta’lim. Kata 

Majelis dalam kamus Al-Munawir karya Ahmad Warson Munawwir yakni berasal 

dari kata: yang berarti tempat duduk, tempat sidang, dan dewan. Sedangkan 

mengenai kata Taklim berasal dari kata: yang berarti pengajaran. Pengajaran yang 

dimaksud adalah pengajaran agama.1 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 telah memberi batasan 

tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga 

kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, 

dan majelis ta’llim serta satuan pendidikan sejenis. 

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Ta’lim se-DKI tahun 1980 

menyatakan bahwa Majelis Ta’lim adalah : 

Majelis Ta’lim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki 

kurikulum tersendiri diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti 

oleh jamaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan 

mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan 

Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan 

lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada 

Allah SWT.2 

 

                                                             
1 A. Warson`Munawir, Al Munawir (Kamus Arab-Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Progesif, 

1997) h.202  
2 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Cet.I; Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 149-150 
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Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa esensi dari Majelis Ta’lim 

tersebut: 1). Lembaga pendidikan Islam nonformal, 2). Pendidik, 3). Peserta didik 

(jamaah), 4). Adanya materi yang disampaikan, 5). Dilaksanakan secara teratur, 

6). Tujuan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah SWT. 

Adapun dasar hukum Majelis Ta’lim merupakan lembaga diniyah 

nonformal yang keberadaannya diakui diatur dalam: 

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional. 

2. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan. 

3. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama 

dan pendidikan ibadah 

4. Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang struktur departmen 

agama tahun 2006.3 

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Majelis 

Ta’lim adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang dilaksanakan secara 

terstruktur dengan materi dan waktu yang telah ditentukan dan bertujuan untuk 

meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.  

b. Fungsi dan Peranan Majelis Ta’lim dalam Pendidikan 

Majelis Ta’lim mempunyai kedudukan dan ketentuan tersendiri dalam 

mengatur pelaksanaan pendidikan atau dakwah islamiyah, di samping lembaga-

lembaga lainnya yang mempunyai tujuan yang sama. Pada dasarnya pendidikan 

nonformal dengan sifatnya yang tidak terlalu mengikat dengan aturan yang ketat 

dan tetap, merupakan pendidikan yang efektif dan efesiensi, cepat menghasilkan 

dan sangat baik untuk mengembangkan tenaga kerja, karena ia digemari 

                                                             
3 Oyoh Bariah, dkk, Peran Majelis Taklim dalam Meningkatkan Ibadah Bagi Masyarakat di 

Desa Telukjambi Karawang, Solusi, Vol.10, No.21 Desember 2011-Februari 2012, h.3 
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masyarakat luas. Efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan ini sudah banyak 

dibuktikan melalui media pengajian-pengajian Islam atau Majelis Ta’lim, yang 

sekarang banyak tumbuh dan berkembang baik di desa maupun kota besar. 

Tentang fungsi dan peranan Majelis Ta’lim, tidak lepas dari kedudukannya 

sebagai alat dan sekaligus media pembinaan kesadaran beragama. Usaha 

pembinaan masyarakat dalam bidang agama harus memperhatikan metode 

pendekatannya, yang biasanya dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu: 

a) Lewat propaganda, yang lebih menitikberatkan kepada pembinaan 

publik opini agar mereka mau bersikap dan berbuat sesuai dengan 

maksud propogandis. Sifat propaganda masal, caranya dapat melalui 

rapat umum, siaran radio, TV, film, drama, spanduk dan sebagainya. 

b) Melalui indoktrinasi, yaitu menanamkan ajaran dengan konsepsi 

yang telah disusun secara tegas dan bulat oleh pihak pengajar untuk 

disampaikan kepada masyarakat, melalui kuliah, ceramah, kursus-

kursus, training centre dan sebagainya. 

c) Melalui jalur pendidikan, dengan menitikberatkan kepada 

pembangkitan cipta, rasa dan karsa sehingga cara pendidikan ini 

lebih mendalam dan matang daripada propaganda dan indoktrinasi.4 

Dengan metode pendekatan pembinaan mental spiritual melalui jalur 

pendidikan inilah banyak dipergunakan, seperti di sekolah, madrasah, pesantren 

dan pengajian, termasuk Majelis Ta’lim. Dalam konteks ini Majelis Ta’lim atau 

jama’ah pengajian dipandang efektif, karena ia dapat mengumpulkan banyak 

orang dalam satu waktu. Karena itu sangatlah jelas betapa pentingnya kedudukan 

Majelis Ta’lim dalam pendidikan agama dan dakwah Islam. 

Sebagai lembaga pendidikan nonformal, Majelis Ta’lim berfungsi: 

a) Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka 

membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. 

b) Sebagai taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya 

bersifat santai. 

                                                             
 4 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1995) h.205 
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c) Sebagai ajang berlangsungnya silaturrahmi masal yang dapat 

menghidupsuburkan dakwah dan ukhuwa Islamiyah. 

d) Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama, umara 

dengan ummat. 

e) Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi 

pembangunan ummat dan bangsa pada umumnya.5 

Penyelenggaraan Majelis Ta’lim sendiri tidak begitu mengikat, dan tidak 

selalu mengambil tempat-tempat ibadah seperti masjid, langgar atau mushalla, 

tapi juga di rumah keluarga, balai pertemuan umum, aula suatu instansi, kantor, 

hotel dan sebagainya. Pelaksanaannyapun terdapat banyak variasi, tergantung 

kepada pimpinan jama’ah (kiai, ustadz ulama atau tokoh agama). Saat ini banyak 

Majelis Ta’lim yang diselenggarakan oleh kelompk masyarakat seperti pejabat 

Negara, golongan professional seperti artis film dan seniman maupun masyarakat 

umum dan sebagainya.  

Demikian juga sistem pengelolaannya masih bersifat manual sesuai 

dengan kemampuan sumber daya manusia para pengelolanya. Sehingga dengan 

demikian Majelis Ta’lim perlu melakukan perubahan secara mendasar sehingga 

dalam pengelolaannya benar-benar dapat meningkatkan pemahaman tentang 

keagamaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola kegiatan 

Majelis Ta’lim yaitu; 

a. Majelis Ta’lim adalah lembaga pendidikan non formal yang harus 

meiliki pedoman yang jelas. 

b. Majelis Ta’lim harus punya kurikulum yang terdiri dari materi agama 

dan umum. 

c. Metode mengajar terdiri atas ceramah, tanya jawab penguasaan materi 

serta kompetensi. 

d. Materi yang diajarkan hendaknya dibukukan agar menjadi pedoman 

bagi pengajar dan dapat dibaca ulang oleh anggota Majelis Ta’lim 

yang nantinya dapat diajarkan keluarga di rumah. 

                                                             
 5 Hasbullah,Sejarah Pendidikan, … h.206 
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e. Tenaga pengajar ustadz, anggota Majelis Ta’llim dan lain-lain dapat 

diadministrasikan dengan cara yang baik dan benar. 

f. Diadakan system evaluasi.6  

 Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan fungsi dan peranan Majelis 

Ta’lim sebagai kegiatan keagamaan dapat membantu seseorang memperdalam 

ilmu agama dan memperbaiki akhlak baik itu akhlak terhadap Allah SWT, akhlak 

terhadap diri sendiri maupun akhlak terhadap sesama manusia. 

c. Tujuan Majelis Ta’lim 

Setiap lembaga baik formal, nonformal, maupun informal diadakan 

tentunya memiliki tujuan, karena merupakan suatu target yang hendak ingin 

dicapai dalam melakukan suatu aktifitas. Kita sebagai umat Islam diciptakan di 

dunia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. 

Di dalam surah Al-Baqarah:2:21 Allah SWT berfirman: 

  

  

  

   

       

Terjemahnya : Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah 

menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,7 

  

Ayat di atas menunjukkan tentang tujuan hidup manusia hidup di dunia ini 

yakni beribadah kepada Allah SWT dengan demikian Majelis Ta’lim bertujuan 

                                                             
 6 Ahmad Buwaethy, Panduan Pembinaan Jemaah Mesjid. (Jakarta,Dirjen Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama RI. 2004) h.34 

 7 Departmen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya special  for woman, Bandung: 

Sygma, h.4 
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untuk menjadikan pengurus dan anggotanya menjadi orang-orang yang senantiasa 

beribadah kepada Allah SWT. Beribadah kepada Allah SWT tidak hanya terbatas 

kepada ibadah khusus tetapi mencakup segala perbuatan manusia yang diniatkan 

hanya untuk Allah SWT.  

Nurcholish Majid mengatakan: 

Dalam pengertiannya yang lebih luas ibadah mencakup keseluruhan 

ibadah manusia dalam hidup di dunia ini termasuk kegiatan “duniawi” 

sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin dan niat 

pengabdian dan pemahaman diri kepada Tuhan yakni sebagai tindakan 

bermoral.8  

Kegiatan duniawi yang dimaksud salah satunya adalah kegiatan Majelis 

Ta’lim dimana kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah 

SWT, di samping itu mampu menciptakan generasi bermoral. Tindakan bermoral 

adalah tindakan yang sesuai dengan syariat Islam, suatu perbuatan yang 

mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karenanya ibadah kepada Allah SWT 

tersebut adalah tindakan bermoral yang hanya dapat dilakukan oleh manusia yang 

saleh. Maka dari sudut pandang kesalehan ini maka Majelis Ta’lim juga betujuan 

menciptakan manusia saleh. 

Tujuan Majelis Ta’lim adalah suatu kondisi yang menjadi target dari 

proses-proses pembinaan termasuk penyampaian ilmu pengetahuan yang 

dilakukan. Dengan demikian, maka orientasi pembinaan Majelis Ta’lim mengarah 

kepada pembinaan kualitas akhlak pribadi manusia yang sesuai dengan ajaran 

Islam.  Lembaga ini dalam setiap kegiatannya mengacu kepada keseimbangan 

                                                             
 8 Nurcholish Majid, Islam Doktrin dan Peradaban, cet 3, ( Jakarta, Yayasan Wakaf 

Paramadina, 1995) h. 57 
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antara iman dan taqwa dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju.  

2. Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Secara bahasa perkataan akhlak diambil dari bahasa arab, bentuk jamak 

dari kata (Khuluqun) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau 

tabiat.khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk 

lahiriyah manusia. Seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh.9 

Sedangkan menurut terminologis, akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang 

terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat 

seseorang jadi istimewa.10 

Menurut Ibnu Maskawaih menyatakan akhlak ialah kondisi jiwa yang 

senantiasa mempengaruhi untuk bertingkah laku tanpa pemikiran dan 

pertimbangan. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Sidi Ghazalba, menurutnya: 

Akhlak adalah sikap keprbadian yang melahirkan perbuatan manusia 

terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan 

suruhan dan larang serta petunjuk Al-Quran dan Hadist. 11 

  

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa ciri-ciri dalam perbuatan 

akhlak Islam ini, yaitu: 

                                                             
 9  Yatimin Abdullah, Studi akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007), 

h.2-3 

 10 H. Nasharuddin, Akhlak (cirri manusia paripurna), (Cet 1; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, , 2015) h. 206-207 

 11 Aminuddin dkk, Membangun karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama 

Islam, (Jakarta:Graha Ilmu, University Press, cet 1, 2006) h.94 
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a) Perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa yang menjadi kepribadian 

seseorang. 

b) Perbuatan yang dilakukan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 

c) Perbuatan itu merupakan kehendak diri yang dibiasakan tanpa 

paksaan. 

d) Perbuatan itu berdasarkan petunjuk Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

e) Perbuatan itu untuk berperilaku terhadap Allah SWT, manusia, diri 

sendiri dan makhluk lainnya. 

 Akhlak merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan 

sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohaniah yang terdapat dalam diri 

manusia. Jika program pendidikan dan pembinaan dirancang dengan baik, 

sistematis dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka akan menghasilkan 

anak-anak atau generasi penerus yang berakhlak baik12 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah 

perbuatan manusia yang lahir dari dalam dirinya dan dilakukan tanpa ada 

pertimbangan terlebih dahulu terhadap Allah SWT, dirinya dan orang lain serta 

dengan lingkungannya.  

b. Dasar-Dasar Pembinaan Akhlak 

Perbedaan yang terjadi dalam menilai dan membentuk akhlak dari suatu 

masa atau bangsa dan masyarakat bergantung kepada asas nilai yang ada pada 

                                                             
 12  Selly Selviyanah, Pembinaan Akhlak Mulia Pada Sekolah Dasar Studi Deskriptif Pada 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Al-Rahman, Jurnal Tarbawi, Vol. 1, No. 3 September 2012, h.2 
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mereka. Bagi masyarakat Islam, dasar utama yang membentuk akhlak adalah 

keimanan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut Abuddin Nata, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan 

akhlak ada tiga, yaitu: 

1. Aliran Nativisme, menurut aliran ini bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembinaan diri seseorang adalah faktor bawaan 

dari dalam diri yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, 

akal, dan lain-lain. 

2. Aliran Empirisme, berpendapat bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembinaan diri seseorang adalah factor dari luar, yaitu 

lingkungan social, termasuk pembinaan dan pendidikan yang 

diberikan. 

3. Aliran konvergensi, berpendapat pembinaan akhlak dipengaruhi oleh 

factor internal, yaitu pembawaan si anak, dan factor dari luar yaitu 

pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui 

interaksi sosial13 

Dari ketiga Aliran ini aliran yang ketiga yaitu aliran konvergensi yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari Al-Qur’an surat An-nahl 

ayat 78: 

    
    

    
    

    

Terjemahnya:“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia member kamu pendengaran, penglihatan, 

dan hati agar kamu bersyukur”.14 

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa setiap manusia yang dilahirkan 

memiliki potensi untuk dididik yaitu melalui pendengaran, penglihat dan juga 

                                                             
13 Abuddin Nata, Akhlak tasawuf, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet 3, 2000) h.165 
14 Departmen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya special for woman, Bandung: 

Sygma, h.275 
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hati. Anugerah yang sudah diberikan Allah SWT harustaus disyukuri dengan cara 

nmengisinya dengan ajaran dan pendidikan.  

Menurut H. A. Mustafa faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan 

akhlak ada enam diantaranya; insting, Pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, 

kehendak dan pendidikan. 

a. Insting 

Insting adalah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berfikir lebih dahulu kearah tujuan 

itu dan tiada dengan di dahului latihan perbuatan itu. Lebih lanjut 

insting diartikan sebagai sifat jiwa yang pertama membentuk akhlak, 

akan tetapi suatu sifat yang masih primitive, yang tidak dapat lengah 

dan dibiarkan begitu saja, bahkan wajib untuk didik dan diasuh.  

b. Pola dasar bawaan 

Turunan adalah kekuatan yang menjadikan anak menurut gambaran 

orang tua. Teori yang mengemukakan masalah turunan yaitu : 

pertama, turunan ( pembawaan ) sifat-sifat manusia seperti bentuk, 

pancaindera, perasaan, akal, dan kehendak. Dengan sifat manusia 

yang diturunkan ini manusia dapat mengalahkan alam didalam 

beberapa perkara, sedang seluruh binatang tidak dapat 

menghadapinya. Kedua, Sifat-sifat bangsa selainadat kebiasaan tiap-

tiap bangsa ada juga sifat yang diturunkan sekelompok orang dahulu 

kepada kelompok orang sekarang. Sifat-sifat ini ialah menjadikam 

beberapa orang dari tiap-tiap bangsa berlainan dari beberapa orang 

dari bangsa lain, bukan saja dalam bentuk mukanya bahkan juga 

dalam sifat-sifat yang mengenal akal.  

c. Lingkungan  

lingkungan ialah suatu yang melinkungi tubuh yang hidup. 

Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udaranya, 

lingkungan manusia ialah apa yang melingkungi dari negeri, lautan, 

sungai, udara, dan bangsa.  

d. Kebiasaan  

kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah 

dikerjakan bagi seseorang. Seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, 

berbicara, berpidato, mengajar dan lain-lain. Orang yang hanya 

melakukan tindakan dengan cara berulang-ulang tidak ada manfaatnya 

dalam pembinaan kebiasaan.Tetapi hal iniharus dibarengi dengan 

perasaan suka didalam hati.  

e. Kehendak 

 merupakan faktor yang menggerakan manusia untuk berbuat dengan 

sungguh-sunguh. Kehendak ini mendapatkan perhatian khusus dalam 
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lapangan etik, karena itulah yang menentukan baik buruknya suatu 

perbuatan. Dari kehendak inilah menjelma niat yang baik dan yang  

buruk , sehingga perbuatan atau tingkah laku manusia menjadi baik 

dan buruk karena kehendaknya.  

f. Pendidikan 

Pendidikan merupakan factor penting yang mempengaruhi dalam 

pembinaan akhlak. Pendidikan turut mematangkan kepribadian 

manusia sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang 

telah diterimanya. 15 

 

Dalam bukunya Marzuki mengatakan: 

Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar dalam ajaran Islam. 

Aqidah, Syariah dan Akhlak merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat 

terpisahkan.  Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan 

aqidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari 

bangunan tersebut setelah pondasi dan bangunannya kuat. Jadi tidak mungkin 

akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki aqidah dan 

syariah yang baik.16 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak dapat berasal dari berbagai 

lingkungan seperti lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan atau sekolah 

dan dapat pula dipengaruhi oleh faktor internal seperti faktor bawaan.  

 

c. Ruang Lingkup Akhlak 

Ruang lingkup akhlak islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran 

Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak diniah 

(agama/Islam) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, 

hingga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda 

yang tak bernyawa).17 

                                                             
 15  Mustafa, Akhlak Tasawuf, Pustaka Setia, Bandung: Cet.3, 2005 ) h.22 

16 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia (Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009) h.32 

 17Astro Remaja, Ruang lingkup Akhlak 

Islami,http://astroremaja.blogspot.com/2013/05/ruang-lingkup-akhlak-islami.html,  diakses pada 

tanggal 20 Januari 2019 pukul 15:58 

http://astroremaja.blogspot.com/2013/05/ruang-lingkup-akhlak-islami.html
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Drs. Asmaran, MA menjelaskan tentang ruang lingkup pembahasan 

akhlak: 

Ilmu akhlak ialah segala perbuatan manusia yang timbul dari orang 

yang melaksanakannya dengan sadar dan sengaja dan ia mengetahui 

waktu melakukannya akan akibat dari perbuatannya.18 

 

Berdasarkan berbagai macam definisi akhlak, maka akhlak tidak memiliki 

pembatasnya, ia melingkupi dan mencakupi semua perbuatan dan aktivitas 

manusia. Sebab, apa saja perbuatan, amalan dan aktivitas yang mencakup semua 

kegiatan, usaha dan upaya manusia, yaitu adanya nilai-nilai perbuatan. Pendek 

kata akhlak tidak membatasi lorong waktu dan tempat, semua waktu dan tempat 

yang digunakan diperlukan akhlak, dan akhlak tidak membatasi dirinya dengan 

suatu perbuatan dan aktivitas manusia. 

d. Pembagian akhlak 

Pada umunya akhlak terbagi menjadi dua macam yaitu akhlak terpuji 

(akhlakul mahmudah), akhlak tercela (akhlakul madzmumah): 

1. Akhlak Terpuji 

 Akhlak terpuji adalah sikap sesderhana dan lurus sikap sedang tidak 

berlebih-lebihan, baik perilaku, rendah hati, berilmu, beramal, jujur, 

tepati janji, amanah, istiqomah, berkemauan, berani, sabar, syukur, 

lemah lembut, berharap dan bercemas, takwa, malu, zuhud, tawakkal 

kepada Allah, pemaaf dan bertoleransi, kasih sayang, cinta kasih, adil, 

baik dan mulia, tafakkur pada ciptaan Allah, disiplin, bersiagadan 

berwaspada, menjaga lisan, adil dalam kata dan perbuatan, kebersihan, 

menimbang, apa adanya (qanaah), bijaksana, melayani, tanggung 

jawab, kehandalan, penuh arti, kedamaian, ketertiban, kebaikan, 

menolong tanpa pamrih, dermawan, ramah akrab, luwes, wajar, gigih, 

rajin, benar, semangat, penyelesaian yang baik, mengahargai orang lain, 

dan lain-lain. 

                                                             
 18 Asmaran As, Pengantar Studi Tasawuf, (Cet II;Jakarta:Raja Grafindo Persada ,2002) 

h.6 
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2. Akhlak Tercela 

 Akhlak tercela adalah sikap berlebihan , buruk perilaku, takabbur, 

bodoh jahil, malas, bohong (dusta), ingkar janji, khianat, plinplan, 

lemah jiwa, penakut, putus asa, tidak bersyukur, kasar, ingkar, tidak 

tahu malu, serakah, sombong, dendam, kebencian, ghildzah (kasar), 

curang, buruk dan hina, lalai, cuek, suka meremehkan, banyak bicara 

sia-sia, perbuatan tidak sesuai ucapan, bermuka dua, sangka buruk, 

mengintai-intai, ghibah, adu domba, suka mencela, hasad, marah, judi 

dan mabuk, banyak senda gurau, egoistis, sogokmenyogok, pungli, 

riya’, boros dan tabdzir, bakhil, aniaya, bangga diri, melampau batas, 

mengingat-ingat dan menyebut-menyebut pemberian, pengecut dan 

penakut, al-faudha (gegabah).19   

 Berdasarkan ajaran agama tentang adanya perbedaan pada manusia dalam 

segala aspeknya, maka dalam hal ini akhlak dibagi dalam dua macam, yaitu: 

(a)Akhlak Dharuri adalah akhlak yang asli. Artinya, akhlak tersebut sudah ada 

pada diri seseorang, yang merupakan pemberian Tuhan secara langsung. (b) 

Akhlak Muhtasabi merupakan akhlak yang harus dicari dan diusahakan dengan 

jalan melatih, mendidik, dan membiasakan. Akhlak inilah yang perlu kita cari dan 

usahakan sebagai manusia biasa.20 

 Abuddin Nata membagi akhlak menjadi 3 macam, yaitu:  

pertama;akhlak terhadap Allah SWT dapat dairtikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, 

kepada Tuhan sebagai pencipta, kedua; akhlak terhadap manusia 

diantaranya dengan memahami bahwa manusia diciptakan dengan status 

sebagai khalifah, dengan jabatan tersebut manusia hendaklah menjalin 

hubungan dengan sesame manusia, dan ketiga; akhlak terhadap lingkungan 

dalam hal ini manusia sebagai khalifah mempunyai tanggung jawab 

menjaga kelestarian lingkungan.21 

Sedangkan menurut Abul A’la Al-Maududi dikutip dalam Samsul Munir , 

pembagian akhlak secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua golongan 

                                                             
 19 Aminuddin dkk, Membangun karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama 

Islam, (Jakarta:Graha Ilmu, University Press, cet 1, 2006) h.97 

 20 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, (cet-I;Jakarta: AMZAH, 2016), h.84  

 21 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.4-6 
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besar yaitu, sistem moral yang berdasarkan kepercayaan Tuhan dan kehidupan 

setelah mati, seperti akhlak islam dan sistem yang tidak memercayai Tuhan, dan 

timbul  dari sumber-sumber yang sekuler. Akhlak ini bisa saja hanya berdasarkan 

hasil pemikiran manusia.22 

Menurut Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, akhlak dalam perspektif 

ilmu dapat dibagi dalam empat macam, yaitu: 

1. Akhlak Falsafi 

Akhlak falsafi atau akhlak teoritik, yaitu akhlak yang menggali 

kandungan Al-quran dan sunnah secara mendalam, rasional, dan 

kontemplatif  untuk dirumuskan sebagai teori dalam bertindak. 

2. Akhlak Amali 

Akhlak amali adalah akhlak praktis. Ini merupakan akhlak dalam arti 

yang sebenarnya, yaitu berupa perbuatan , talk less do more (sedikit 

bicara banyak bekerja). 

3. Akhlak Fardhi 

Akhlak fardhi atau akhlak individu, yaitu perbuatan seorang manusia 

yang tidak terkait dengan orang lain. 

4. Akhlak Ijtima’i 

Akhlak ijtima’I atau akhlak jamaah, yaitu tindakan yang disepakati 

secara bersama-sama.23 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

pembagian akhlak pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian yaitu akhlak terhadap 

Allah SWT, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia dan 

akhlak terhadap lingkungan. 

 

e. Urgensi Akhlak dalam Islam 

Islam adalah agama yang universal, yang menjamin pememluknya dapat 

hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Keberadaan akhlak sangatlah urgen dalam 

kehidupan suatu masyarakat kedudukannya menjadi barometer moralitas suatu 

masyarakat yang mencerminkan asas kebahagiaan mereka. Akhlak juga 

                                                             
 22 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, … , h.85 

 23 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, … h.86 
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merupakan cerminan dari keadaan jiwa dan perilaku manusia, karena tidak ada 

seorang pun manusia yang dapat terlepas dari akhlak. Manusia akan dinilai 

berakhlak mulia apabila jiwa dan tindakannya menunjukkan kepada hal-hal yang 

baik demikian pula sebaliknya, manusia akan dinilai berakhlak buruk apabila jiwa 

dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dipandanng tercela. 

Akhlak dalam Islam juga murupakan mutiara hidup yang membedakan 

manusia dengan makhluk lainnya. Sebab seandainya manusia hidup tanpa akhlak, 

derajat kemanusiaannya sebagai makhluk Allah yang paling mulia akan hilang. 

Sebaliknya, ia akan turun ke derajat binatang, bahkan tanpa akhlak manusia akan 

lebih hina dan lebih buas dari binatang.  

Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafah Al-Qulub menyebutkan bahwa 

Allah menciptakan manusia lengkap dengan akal dan syahwat (nafsu). Oleh 

karena itu, barangsiapa yang nafsunya dapat mengalahkan akal, manusia itu lebih 

buruk dari hewan melata. Sebaliknya, apabila manusia dapat mengalahkan nafsu 

dengan akalnya, derajatnya diatas malaikat24. Hanya dengan mempelajari ilmu 

akhlak, seseorang tidak serta-merta memiliki akhlak yang baik. Karena ilmu 

akhlak bukan sekedar teori, melainkan juga mengandung maksud memengaruhi 

dan mendorong manusia, supaya membentuk hidup yang mulia. Peran akhlak 

dalam kehidupan jauh melebihi peran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tanpa 

akhlak, bahkan dapat menimbulkan kekacauan, dekadensi moral, korupsi, dan 

berbagai penyimpangan lainnya.  

                                                             
24 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 61 
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Ilmu akhlak merupakan inti dari ajaran Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai 

akhlak adalah nilai-nilai moral dalam Islam. Ajaran akhlak biasanya mengacu 

kepada kumpulan peraturan dan ketetapan, baik lisan maupun tertulis, tentang 

bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. 

 

B. Penelitian Relevan 

Hasil Penelitian 

Yang Relevan 
Kata Kunci Hasil 

Perbedaan 

Penelitian 

Pengaruh Kegiatan  

Majelis Ta’lim Al-

Ikhlas Terhadap 

Akhlak Ibu Rumah 

Tangga RW 01 

Desa Kujang 

Kecamatan 

Karangnunggal 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

(Hendi 

Murtadoilah, 

Pendidikan Agama 

Islam FITK, IAIN 

Syekh Nurjati 

Cirebon) 

Majelis 

Taklim dan 

akhlak Ibu 

Rumah 

Tangga 

Berdasarkan Hasil 

penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 

presentase yang 

diperoleh 

menghasilkan data 

yang berjumlah 67% 

yang dinilai cukup. 

Akhlak Ibu Rumah 

Tangga RW 01 Desa 

Kujang berjumlah 

76% yang dinilai 

baik. Kegiatan 

Majelis Ta’lim Al-

Ikhlas menunjukkan 

adanya korelasi 

positif yang dapat 

dilihat dari hasil 

perhitungan dengan 

nilai korelasi sebesar 

0,13 dengan kategori 

sangat lemah atau 

sangat rendah dan 

analisa koefisien 

determinasi sebesar 

1,69% sehingga dapat 

disimpulkan kegiatan 

Majelis Ta’lim Al-

Ikhlas terhadap 

akhlak Ibu Rumah 

Tngga memiliki 

tingkat korelasi 

positif. 

Perbedaan 

penelitian 

tersebut dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

objek 

penelitiannya, 

pada penelitian 

ini menjadikan 

siswi MAN 1 

Kendari 

sebagai objek 

penelitiannya. 
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Pengaruh Majelis 

Ta’lim terhadap 

Peningkatan 

Religiusitas 

Masyarakat Desa 

Tanjung 

Kadamean, Gresik 

(Sitti Nurhidayah, 

Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas 

Tarbiyah, IAIN 

Sunan Ampel 

2009) 

Majelis 

Ta’lim dan 

Peningkatan 

Religiusitas  

Berdasarkan hasil 

penelitian melalui 

proses penyebaran 

angket diperoleh skor 

rata-rata 3,1 yang 

tergolong baik dan 

religiusitas jg 

diperoleh skor rata-

rata yang sama yakni 

3,1 serta analisis data 

melalui rumus regresi 

linear diperoleh hasil 

y= 73,79 dan 0,031x 

jadi dapat 

disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan H1 

diterima yakni ada 

pengaruh antara 

majelis taklim dengan 

peningkatan 

religiusitas 

masyarakat  Desa 

Tanjung Kadamean, 

Gresik 

Perbedaan 

penelitian 

tersebut dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

objek dan 

variabel 

penelitiannya, 

pada penelitian 

ini menjadikan 

siswi MAN 1 

Kendari 

sebagai objek 

penelitiannya 

dan berfokus 

pada 

pembinaan 

akhlak. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Pembinaan akhlak adalah suatu hal atau cara yang membentuk seseorang 

berbudi pekerti atau bertingkah laku baik di dalam kebaikan maupun keburukan. 

Seseorang dapat memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil dan lebih tau 

melalui pemahaman dan pertimbangan atas tingkah laku dalam hubungannya yang 

terus menerus terhadap lingkungan. Pembinaan akhlak ini dapat diperoleh salah 

satunya melalui beberapa lembaga pendidikan formal, nonformal maupun 

informal. Dalam lingkungan formal seseorang dapat memperoleh pendidikan 

mengenai pembinaan melalui proses belajar formal maupun melalui kegiatan 

nonformal, salah satunya Majelis Ta’lim. 
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Majelis Ta’lim merupakan gambaran sebuah suasana dimana kaum 

muslimin berkumpul untuk melakukan kegiatan yang tidak hanya terikat pada 

makna pengajian saja, tetapi juga pada kegiatan yang dapat menggali potensi dan 

bakat serta menambah pengetahuan dan wawasan para jamaahnya di samping itu 

Majelis Ta’lim sebagai tempat pendidikan agama berlangsung yang merupakan 

sarana efektif untuk membina dan mengembangkan ajaran agama Islam dalam 

upaya membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan pembinaan 

akhlak terhadap dirinya dan orang lain dan juga lingkungan sekitarnya. 

Adapun kerangka fikir dalam penelitian ini dijabarkan melalui bagan 

berikut ini:  

 

 

 

(Nurcholish Majid  

1995) 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori, penelitian relevan dan kerangka fikir maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan keaktifan kegiatan Majelis Ta’lim dengan pembinaan akhlak siswi di 

MAN 1 Kendari. 

Kegiatan Majelis Ta’lim (X) Pembinaan Akhlak (Y) 

 Akhlak terhadap 

Allah SWT 

 Akhlak terhadap diri 

sendiri 

 Akhlak terhadap 

sesama manusia 

(Abuddin Nata, 

2003) 

 Kajian rutin 
mingguan 

 Pembinaan 

hubungan 

silaturahmi 

 Diskusi 

 Sholat berjamaah 

 Rutinitas infaq 
mingguan 

(Hasbullah, 1995) 
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