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BAB IV 

ANALISIS PENDIDIKAN AKHLAK PERSPEKTIF SURAT AL-ISRA 

AYAT 23-24 

A. Analisis Pendidikan Akhlak Terhadap Orang Tua Perspektif Al-Qur’an 

Surat Al-Isra Ayat 23-24 

Secara garis besar analisis ini dapat dilihat dalam dua bentuk yakni, 

akhlak kepada Allah dan orang tua. Pertama, dalam surat al-Isra ayat 23 

disebutkan bahwa Allah menetapkan sebuah garis besar haluan beragama 

berupa tidak boleh menyembah selain diri-Nya. Ketetapan ini sekaligus 

mengisyaratkan bahwa sebelum manusia menjalankan aktifitas beragama 

yang lebih rinci, baik secara vertikal (hablun minallah) dan horizontal 

(hablun minannas), modal pertama yang harus dimiliki adalah komitmen 

untuk tidak menyekutukan Allah. 

 Dengan kata lain, hanya ia harus meyakini dalam hatinya bahwa tidak 

layak menuhankan siapapun, apapaun dan lain sebagainya. Inilah yang 

disebut oleh  Az-Zuhaily sebagai pokok iman.
1
 Sebab ayat 23 surat al-Isra 

memiliki kaitan erat (munasabah) dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 22. 

Jika ayat 22 menjelaskan tentang pokok-pokok iman yang bersifat universal, 

maka ayat 23 dan 24 menjelaskan tentang implementasi dari pokok iman 

yang bersifat universal tersebut. 

Dalam konteks pendidikan Islam, konsep semacam ini disebut tauhid, 

yakni mengesakan Allah dan menafikan apapun dan siapapun sebagai 

eksistensi yang sama derajatnya dengan Allah. Apabila dilihat dari perspektif 

                                                             
1
Az-Zuhaily, Tafsir Munir, juz 15-16 (Damaskus:Darul Fiqr,2009), hlm. 56-58. 
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tersebut ayat 23 surat al-Isra dan ayat sebelumnya- berusaha mendidik 

manusia untuk mengakui eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang 

wajib dan berhak disembah. Hal ini pula yang menjadi syarat seseorang 

diakui sebagai seorang muslim sesuai dengan yang dikatakan “oleh Nabi 

Muhammad bahwa” rukun Islam yang pertama adalah mengakui tiada Tuhan 

selain Allah, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah.
2
 

Setelah manusia dididik untuk mengakui bahwa Allah semata yang 

berhak disembah dan dijadikan Tuhan, Allah memberikan perintah untuk 

berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam hal ini para para mufassir 

memberikan makna yang sangat menarik. Al-Maraghi misalnya, mengatakan 

bahwa keterkaitan antara Allah dan orang tua adalah statusnya sama-sama 

sebagai pemberi nikmat. Jika Allah adalah pemberi nikmat yang hakiki dan 

sejati, maka orang tua adalah pemberi nikmat yang tampak (dzahir). Allah 

memberikan kehidupan dengan menciptakan sedangkan orang tua memberi 

kehidupan dengan melahirkan dan merawat anak-anaknya.
3
 

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Ulil Amri Syafri yang 

dalam bukunya bahwa konsep akhlakul karimah merupakan konsep hidup 

yang mengatur antara manusia dengan Allah, manuis dengan alam, dan 

manusia dengan manusia. Pada keseluruan konsep akhlak diatur dalam ruang 

                                                             
2
Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Arbain al-Nawawi, (Kairo: Dar al-Salam, 2007), hlm. 

4. 
3
Al Maraghy, Tafsir Al-Maraghy, Juz 15 (Darul al-Kutub, 1946), hlm. 33. 
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lingkup akhlak yakni, mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia mulai 

dari hubungan dengan Allah hingga hubungan manusia dengan manusia.
4
 

Selanjutnya, anak manusia didik untuk berbuat baik terhadap orang tua. 

Sebagai bentuk implementasi dari mengesakan Allah, berbuat baik terhadap 

orang tua merupakan wujud mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada 

anak manusia melalui orang tua. Melalui orang tua anak manusia memperoleh 

nikmat terbesar, yakni nikmat hidup. Sebab dari hidup itulah anak manusia 

bisa menjalankan peran, fungsi dan kewajiban lainnya. Bahkan memeluk 

agama dan mengenal Allah harus dimulai dari kehidupan. Tanpa kehidupan 

anak manusia tidak akan mengenal agama, bahkan Tuhan sekalipun. 

Kesimpulan di atas ini yang ramai dibicarakan oleh para pakar tafsir. 

Diantaranya adalah Ar-Razi, seorang mufassir besar bermadhab rasionalis. 

Dalam bukunya, mafatih al-ghaib, ia menyebut bahwa dianugerahi nikmat 

yang paling besar, yakni nimat hidup. Oleh karena ia adalah sebuah nikmat, 

maka nikmat itu tidak serta merta uncul begitu saja, akan tetapi ada yang 

memberinya. Di sini, Allah sebagai pemberi nikmat yang sesungguhnya, 

sedangkan orang tua merupakan pemberi nikmat yang tampak di dunia. Dari 

Allah dan orang tua lah kehidupan itu ada.
5
  

Ada beberapa bentuk sikap berbuat baik kepada orang tua berdasarkan pada 

surat al-Isra ayat 23-24 antara lain adalah: 

 

                                                             
4
Ulil “Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2014), hlm.”79. 
5
Muhammad Fachruddin Al-Razi, Mafatih Al-Ghaib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 

186. 
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a. Berbuat Baik Kepada Orang Tua Yang Masih Sehat dan Bugar 

Berbuat baik seperti ini dapat diwujudkan dengan beberapa aktifitas 

seperti  kita dapat melakukan  dengan  beberapa cara yakni: 

1) Memuliakan dan mencari keridhaan keduanya 

2) Terus dalam mengabdi dan melayani keduanya 

3) Mengasihi dan menyayangi  keduanya 

4) Merawat keduanya dengan sebaik-baiknya 

5) Tidak melakukan keburukan terhadap keduanya 

b. Berbuat Baik Kepada Orrang Tua Yang Sudah Renta Dan Berada 

Dalam Tanggungan Anaknya 

Keadaan ini lah yang disebut dalam ayat selanjutnya “imma 

yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma” (apabila 

salah satu atau keduanya mencapai usia renta di sisimu). Usia dalam 

redaksi ini hanya sebagai simbol belaka. Dengan kata lain meskipun 

orang tua belum mencapai usia renta, akan tetapi secara fisik mereka 

lemah dan tidak berdaya maka anak lah yang wajib menanggung 

kehidupannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab, 

bahwa untuk menekankan apa pun keadaan mereka, berdua atau 

sendiri masing masing harus mendapat perhatian anak.  

Selanjutnya, dijelaskan pula cara berbakti kepada orang tua yang 

sudah renta usianya dan lemah fisiknya. Pertama, tidak boleh 

berbicara buruk teradap orang tua. Al-Qur’an memberi simbol dengan 

kata “uff”. Memang mayoritas pakar berbeda mengartikannnya. Akan 
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tetapi prinsipnya adalah bahwa “uff” dinilai buruk dalam masyarakat 

dan mampu menyinggung seseorang. Apabila dilihat dari pespektif 

ini, maka perkataan apapun yang tidak enak dan mampu menyinggung 

perasaan orang tua maka ia termasuk dalam kata “uff” tadi.
6
 

c. Tidak Membentak Dan Menghardik Orang Tua  

Maksud dari menghardik adalah berbicara kasar dan keras dengan 

memperlihatkan perselisihan maksud dengan orang tua. Larangan ini 

sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi anak terhadap orang tua, 

apalagi yang sudah renta. Kepada siapapun berbicara harus baik dan 

lembut. Bahkan dalam ayat lain, Allah memerintahkan Nabi Musa 

untuk berbicara dengan ucapan yang lembut kepara Fir’aun, raja 

Mesir kuno yang mengaku sebagai Tuhan. Allah SWT berfirman, 

                               

                          

                    
 

“Pergilah (kalian berdua) kepada Fir’an karena ia membangkang. 

Bicara padanya dengan perkataan yang lembut agar agar ia menyadari 

atau merasa takut. Musa dan Harun menjawab, wahai Tuhan kami 

sesungguhnya kami khawatir ia akan segera menyiksa kami atau 

malah semakin melampauai batas. Allah menjawab, Janganlah takut 

karena aku bersama kalian mendengar dan melihat.”
7
(Q.S. Thaha 20: 

43-46) 

 

                                                             
6
Muhammad Fachruddin Al-Razi, Mafatih Al-Ghaib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 65. 

7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tejemahan Bahasa Indonesia Ayat Pojok, 

(Kudus: Menara Kudus 2006), hlm.  
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Dari sini dapat dibangun dua logika berpikir terkait dengan ucapan 

menghardik orang tua dengan ucapan yang kasar dan menyakitkan. 

Pertama, jika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berucap sopan 

dan lembut“kepada Fir’aun,”sedangkan Fir’aun sendiri mengaku 

sebagai Tuhan, sebuah status yang tidak boleh ada selain pada diri 

Allah, bagaimana seharusnya berkata kepada orang tua yang sudah 

renta dan lemah? Padahal orang tua yang mendidik anak-anaknya 

hingga anaknya menjadi kuat dan mandiri saat dewasa. Kedua, 

berkata “huss” saja dilarang, apalagi sampai menghardik dan 

membentak orang tua yang sudah renta dan lemah. Jika “huss” atau 

“uff” dilarang agar tidak menyakiti orang tua, maka perkataan yang 

membentak dan kasar  justru semakin dilarang sebab ia secara terang-

terangan menyakiti hati orang tua. Dari sini konsep ayat 23 surat al-

Isra dalam mendidik manusia agar berbuat baik kepada orang tua 

mulai jelas. 

d. Berbuat Baik Kepada Orang Tua Dengan Berbicara Menggunakan 

Ucapan Yang Mulia  

Hal ini ditekankan oleh al-Qur’an surat al-Isra ayat 23 sebab 

seringkali anak yang sudah memiliki keluarga dan juga menanggung 

orang tua yang sudah renta relatif memiliki emosional yang tinggi. 

Emosi pada situasi seperti ini sangat sulit dikendalikan sehingga yang 

muncul adalah ucapan yang menyakitkan sebagaimana kedua kasus 
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yang dilarang di atas. Oleh sebab itu agama menetapkan bahwa salah 

satu dosa terbesar adalah membentak orang tua.
8
 

e. Merendahkan Diri Di hadapan Orang Tua 

Sebagai anak tentunya memiliki ego yang tinggi. Terlebih jika 

anak tersebut sudah memiliki karir yang mapan. Secara psikologis, 

dengan sendirinya diri akan merasa lebih tinggi bahkan di hadapan 

orang tua. Akan tetapi al-Qur’an bersikap sebaliknya. Jika manusia 

merasa tinggi di hadapan orang tua hanya karena karir, keilmuan dan 

lain sebagainya, maka hal itu tidak tetap saja sebuah kesalahan. Oleh 

sebab itu anak harus tetap merasa rendah dan bukan siapa-siapa di 

hadapan orang tua, sebagaimana burung merendahkan sayapnya untuk 

menjaga anaknya. Sayap akan terus berkembang dengan merendah 

dan merangkul serta tidak pergi meninggalkan tempat dalam keadaan 

demikian sampai bahaya berlalunya.
9
  

peristiwa ini setidaknya disebabakan oleh jasa orang tua yang tidak 

bisa dibalas oleh anaknya. Anak bisa saja mengganti biaya orang tua 

yang dikeluarkan untuk pendidikan dan merawat anaknya itu, akan 

tetapi anak tidak bisa mengganti hal-hal tertentu yang hanya bisa 

silakukan oleh orang tua seperti mengandung, melahirkan, menyusui, 

mendidik dan mengajari hakikat kehidupan. Oleh sebab itu antara ada 

konsep “durhaka kepada orang tua” (uquq al-walidain) yang 

dibebankan kepada anak, akan tetapi tidak ditemukan ajaran tentang 

                                                             
8
Abdullah Muhammad Al-Qurtubi, Tafsir Ahkamul Qur’an, Juz 13 (Beirut: Al-Resalah 

Publisher, 2006),  hlm. 52. 
9
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 66. 
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kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Bahkan kemulyaan ibu 

mengalahkan kemulyaan surga hingga status surga digambarkan oleh 

Nabi berada di bawah telapak kaki ibu.  

f. Mendoakan Orang Tua Agar Mendapat Rahmat Dan Kasih Sayang 

Allah 

Kasih sayang yang dimaksud digambarkan dengan kasih sayang 

orang tua kepada anaknya ketika anaknya masih kecil. Selayaknya 

orang tua dalam mengasuh anaknya saat masih kecil adalah dengan 

mencurahkan perhatian dan kasih sayang semaksimal mungkin yang 

kepada anaknya itu. Bahkan tidak jarang orang tua yang rela berbuat 

apapun agar anaknya bahagia. Hal ini pula yang diharapkan dari doa 

tersebut, yakni di waktu tua dan renta, orang tua selalu mendapa kasih 

sayang Allah jauh melebihi kasih sayang yang anak terima dari orang 

tuanya.
10

 

B. Analisis Relevansi Pendidikan Akhlak Terhadap Orang Tua Dalam 

Surat Al-Isra Ayat 23-24 Pada Kehidupan Sehari-hari  

Berbicara mengenai relevansi pendidikan Akhlak terhadap orang tua 

seperti halnya yang ada dalam surat al-Isra ayat 23-24 ini sangatlah penting 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni, pendidikan dan akhlak. 

Yang pada umumnya pendidikan akhlak didalam agama Islam sudah 

dijadikan sebagai dasar utama, seperti hikmat utama nabi Muhammad 

diperintahkan, untuk menyempurnakan akhlak yang tentunya tidaklah 

                                                             
10

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 67. 
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mungkin ditinggalkan oleh pendidik ataupun peserta didik. Relevansi dalam 

pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari dibagi dua, yakni: 

1. Relevansi Dalam Kehidupan Keluarga 

Seiring masuknya era globalisasi, manusia rentan terhadap berbagai 

ide dan pandangan hidup yang liar hingga mengancam akhlak generasi 

muda. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa era globalisasi membawa 

pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. apabila tidak mampu 

menyaring dan selektif, potensi rusaknya akhlak sangat besar hal ini 

disebabkan oleh terbukanya akses informasi melalui internet dari seluruh 

penjuru dunia.
11

 

Karena remaja secara umum memang berstatus sebagai anak- paling 

rentan terhadap perubahan akhlak, maka pendidikan akhlak harus 

diberikan sejak dini kepada anak. Pendidikan mengenai bagaimana cara 

menghormati, berperilaku baik terhadap orang tua dan bersikap 

sebagaimana mestinya terhadap orang tua harus diberikan dengan porsi 

yang lebih besar. Dengan kata lain akhlak perlu diutamakan dari 

pendidikan lainnya.  

Di dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 dijelaskan bahwa selain 

mendapatkan hak anak juga memiliki kewajiban yang harus diakukan. 

Diantara beberapa kewajiban tersebut adalah menghormati orang tua, 

                                                             
11

Menurut Agung Indatmoko remaja merupakan kelompok manusia yang paling mudah 

terpengaruh oleh globalisasi karena mereka yang paling mudah mengakses internet. Lihat Agung 

Indatmoko, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa Sidomukti Kecamatan 

Mayang Kabupaten Jember”, Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017: 121-133. 
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wali, dan guru. Karena pada hakikatnya kewajiban anak terhadap orang 

tua merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh anak.
12

 

Urgensitas pendidikan akhlak untuk anak dan remaja- untuk umat 

Islam pada umumnya- berlandaskan pada misi Nabi Muhammad yang 

diutus sebagai penyempurna akhlak yang mulia.
13

 Tujuannya jelas, agar 

dalam lingkup individual, anak-anak memiliki karakter yang membawa 

cermin Islam yang baik dan bermoral.  

Selain itu hubugan seorang anak dengan orang tua sangat dekat dan 

hal ini“tidak”bisa dipindah atau dialihkan dari lingkungan kerabat. 

sehingga diantara keduanya tumbuh hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh keduanya. Salah satu bagian integral dari kewajiban itu 

sendiri adalah membantu kedua orang tua dan mencukupi kebutuhan 

hidup serta membantunya untuk membuat menjadi bahagia, dengan 

maksud anak berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya bila orang 

tuanya kurang mampu begitu pula sebaliknya orang tua berkewajiban 

menafkahi anaknya
14

 

Di sisi lain pendidikan akhlak terhadap orang tua juga berkaitan 

dengan masa tua anak tersebut di masa mendatang. Anak yang berbakti 

kepada orang tua kelak pada masa mendatang saat ia menua juga akan 

mendapat perlakuan yang sama dari anak-anaknya. Hal ini dapat ditarik 

dari redaksi ayat 24 surat al-Isra bahwa doa yang dibaca untuk kedua 

                                                             
12

D.C. Tyas, Hak Dan Kewajiban Anak, (semarang: Alprin, 2019), hlm. 39. 
13

Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn 'Ali al-Bayhaqiy, Sunan al-Bayhaqiy. Juz 2, hlm. 

472.  
14

D.C. Tyas, Op. Cit., 39. 
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orang tua adalah agar Allah menyayangi orang tua sebagaimana ia 

menyayangi anaknya di saat kecil. Ini mengandung pola sebab akibat. 

Artinya seberapa kadar sayang orang tua kepada anaknya maka itulah 

yang kasih sayang yang akan di dapat orang tua dari Allah. Pola sebab 

akibat ini juga tentunya berlaku pada anak itu sendiri. Seberapa baik dan 

berakhlak anak itu kepada orang tuanya, maka itulah yang akan ia dapat 

dari anak-anaknya nanti. 

Berangkat dari pola sebab akibat tersebut manusia yang berstatus 

sebagai anak diatur oleh al-Qur’an agar tidak berkata yang menyakitkan 

kepada orang tua, baik secara halus atau kasar. Itulah mengapa kata “uff” 

yang meskipun diucapkan secara halus akan tetapi ia memiliki konotasi 

makna yang buruk, ia dilarang untuk diucapkan oleh anak. Jika anak 

mengatakan demikian, boleh jadi ia juga akan menerima perkataan yang 

sama dari anaknya nanti.
15

 

2. Relevansi Dalam Pendidikan Formal 

Sebagai pedoman hidup, al-Qur’an tentu saja mampu menginspirasi 

dan mengisi setiap sudut kehidupan. Termasuk juga dalam kehidupan. 

Bahwa menciptakan anak yang berakhlak dalam surat al-Isra ayat 23-24 

perlu adanya akhlak baik untuk menjadi tonggak masyarakat  yang kuat. 

Sekarang, konsep pendidikan karakter yang mengutamakan akhlak sedang 

dikejar.  

                                                             
15

Lihat arti kata “uff” dalam Muhammad Fachruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, hlm. 

189. 
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Sebagai pedoman, al-Qur’an juga tampaknya memberi inspirasi 

terhadap sistem pendidikan agama di Indonesia. Konsep menghormati dan  

berbuat baik kepada orang tua ala surat al-Isra ayat 23-24 sedikit banyak 

mempengaruhi sistem nilai yang ada dalam sistem pendidikan nasional.         

Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2020 

tentang penyelenggaraan penguatan penedidikan karakter. Pada bagian 

PPK melaui pendidikan karakter pada madrasah pasal 6 pada ayat 4 

implementasi berbasis kelas sebagai mana dimaksud pada ayat 3a 

dilakukan dengan cara mengembangkan hubungan harmoni pendidik-

peserta didik  dalam jalinan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan 

mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam proses pembelajaran pada 

semua mata pelajaran.
16

  

Selain itu dalam pendidikan sendiri memiliki beberpa tujuan yang 

harus dicapai. Tujuan-tujuan tersebut merupakan perubahan-perubahan 

yang diinginkan pada tiga bidang asas: 

a) Tujuan individual yang berkaitan dengan perubahan tingkah 

laku,“aktivitas, dan pencapaiannya,  serta pada kehidupan dunia 

dan akirat.” 

b) Tujuan“sosial yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat”untuk memperkaya pengalaman serta kemajuan 

yang diinginkan. 

                                                             
16

lihat lampiran Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2020 tentang  tentang 

penyelenggaraan penguatan penedidikan karakter. 
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c) Tujuan professional“yang berkaitan dengan pendidikan 

pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, sebagai sebuah aktivitas 

diantara aktivitas-aktivitas”lainnya.
17

 

Ary Ginanjar Agustian, menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini 

sedang mengalami tujuh krisis, yaitu krisis kejujuran, tanggung jawab, 

tidak berpikir jauh ke depan, disiplin, kebersamaan, keadilan, dan 

kepedulian. Problem kemerosotan moral dalam dunia pendidikan antara 

lain diindikasikan dengan merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba, 

pergaulan bebas, kriminalitas, perjokian, ijazah palsu, dan berbagai tindak 

kekerasan. Selain itu, banyak generasi muda yang gagal menampilkan 

akhlak terpuji seperti kesopanan, keramahan, tenggang rasa, rendah hati, 

suka menolong, dan solidaritas sosial.
18

 

Terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah 

kehancuran suatu bangsa, yaitu: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan 

remaja; (2) ketidak jujuran yang membudaya; (3) tingginya rasa tidak 

hormat terhadap orang tua, guru, dan figur pemimpin; (4) pengaruh teman 

sebaya terhadap perilaku kekerasan; (5) meningkatnya kecurigaan dan 

kebencian; (6) penggunaan bahasa yang memburuk; (7) penurunan etos 

kerja; (8) menurunnya tanggung jawab individu dan warga negara; (9) 

                                                             
17

Lihat  Tujuan-tujuan  Pendidikan dalam Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis 

Al-Qur’an, hlm. 189. 
18

Chairiyah, “Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan”, Jurnal Literasi Volume 4 

No. 1, Juni 2014: 42 – 51. 
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meningginya perilaku merusak diri; dan (10) semakin kaburnya pedoman 

moral. Tampaknya, tanda-tanda tersebut sudah muncul di Indonesia.
19

 

Sedikit banyak konsep pendidikan karakter yang digagas dalam sistem 

pendidikan nasional yang terdiri dari berbagai unsur-unsur pendukung 

seperti halnya pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan 

informal, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, pendidikan 

berbasisis masyarakat, sumber daya pendidikan, komite sekolah, orang 

tua, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan semua itu tentunya 

terpengaruh oleh semangat al-Qur’an temasuk ajaran berakhlak yang baik 

terhadap orang tua. Atau setidaknya semangat pendidikan untuk 

membentuk karakter bangsa yang kuat dan bermoral terpengaruh oleh 

semangat akhlak yang baik yang dibawa oleh agama, termasuk agama 

Islam secara umum.  
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Chairiyah, “Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan”, Jurnal Literasi Volume 4 

No. 1, Juni 2014: 42 – 51. 


