
 
 

20 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG 

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK 

A. Pengertian pendidikan akhlak 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu 

proses untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang maupun 

sekelompok orang dengan tujuan untuk mendewasakan seseorang melalui 

usaha pengajaran dan pelatihan1. 

Terdapat beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dipergunakan 

untuk pengertian pendidikan, seperti terdapat dalam Surah al-Baqarah: 31 

dan surah al-Isra: 24:  

َأ ۢنبَََِعلَّمََوَ  ئِك ِةَف ق ال 
ٓ ل   م 
َع ل ىَٱلأ ُهمأ ض  اَثُمََّع ر  َُكلَّه  آء  م  َٱۡلأ سأ اد م  َِنونِ َء 

ِدقِينَ  َص   ِٓءَإِنَُكنتُمأ ُٓؤَل  آِءَه   م   (١٣البقرةَ:َ) .بِأ سأ

 “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar orang-orang yang benar!" (QS. Surat Al-Baqarah: 31)   

 

Kata “ علما-علم ” dalam kamus Al-Munawwir  dijelaskan dengan 

dilengkapi kalimat “العلم” menjadi “َالعلم  :sehingga mempunyai arti ”علم

mengajarkan Ilmu.2 Dengan begitu, kata “Alama” tanpa kata “al-Ilma” 

mempunyai arti mengajarkan. Sama halnya dengan kutipan ayat diatas, 

                                                           

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan Nasional, cet. 3, 2005), hlm. 

263.  

2 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (kamus Arab-Indonesia), (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), hlm. 965. 
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“al-lama”  berarti bahwa Allah telah mengajarkan sesuatu kepada nabi 

Adam untuk mengetahui nama-nama benda.3 Maka, yang pada awalnya 

nabi Adam tidak tahu apa-apa setelah Allah mengajarinya, akhirnya nabi 

Adam dapat menjadi tahu.  

ا ُهم  مأ ح  َِٱرأ ب  قُلَرَّ ِةَو  م  حأ َٱلرَّ َِمن  َٱلذُّل ِ ن اح  اَج  َل ُهم  ِفضأ ٱخأ اََو  ك م 

ِغيرَ  بَّي انِ َص   (٤٢اَلسراء:َ)َار 

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". 

(QS. Al-Isra: 24)  

  

Kata “ ِ رب”  berarti mengasuh / mendidik.4 Pada dasarnya artinya 

adalah mengasuh dengan memberikan pendidikan. Sehingga pada ayat 

yang kedua bisa dipahami bahwa orang tua mendidik anak-anaknya 

dimulai dari sejak ia\mengandung. Selain itu banyak juga para tokoh yang 

mendefinisikan tentang pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut :   

Hasan Langgulung menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

pendidikan adalah suatu proses yang biasanya bertujuan untuk 

menciptakan pola tingkah laku tertentu pada anak-anak atau orang yang 

sedang dididik.5   

                                                           

3 M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 176. 

4 Ahmad Warson Munawwir, Op.Cit., hlm. 469.  

5 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Ahlak, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 2003), 

hlm. 1.  
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John Dewey berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Arifin, 

bahwa pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar 

yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya 

perasaan (emosional) menuju ke arah tabiat manusia biasa.6  

Abuddin Nata berpendapat pendidikan adalah suatu usaha yang 

didalamnya ada proses belajar untuk menumbuhkan atau menggali 

segenap potensi fisik, psikis, bakat, minat dan sebagainya, yang dimiliki 

oleh para manusia.7 Karena didalamnya ada suatu proses maka hasilnya 

akan berubah dari awal sebelum seseorang itu mendapatkan pendidikan 

sampai ia selesai mendapatkan didikan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu 

proses untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang maupun 

sekelompok orang dengan tujuan untuk mendewasakan seseorang melalui 

usaha pengajaran dan pelatihan8.   

Sedangkan, akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mempunyai arti budi pekerti, kelakuan. Artinya, akhlak adalah segala 

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, entah baik atau buruk.9 

Perkataan “akhlak” berasal dari bahasa arab jama’ dari khuluqun 

yang menurut logat artinya budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau 

                                                           
6 M. Arifin, Filsafat Penddikan Islam,  (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 1.   

 
7 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

hlm. 19. 

  
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hlm. 

263.  

9 Ibid, hlm. 20.  
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tabiat (Ya’kub, 1983; 11).  Rumusan pengertian akhlak timbul  sebagai 

media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara Khaliq dan 

makhluk serta antara mahkluk dan makhluk10.  

Mubarok (2001: 14) mengemukakan bahwa akhlak adalah keadaan 

batin seseorang yang menjadikan sumber lahirnya perbuatan, dimana 

perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung dan rugi. 

Orang yang berakhlak baik akan melakukan kebaikan secara spontan tanpa 

pamrih apapun. Demikan juga orrang yang berakhlak buruk, melakukan 

keburukan secara spontan tanpa memikirkan akibat bagi dirinya maupun 

yang dijahati. 

Sedangkan Sa’aduddin, (2006: 15) mengemukakan bahwa akhlak 

mengandung beberapa arti diantaranya:  

1. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa 

dikehendaki dan tanpa diupayakan  

2. Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui 

latiham, yakni berdsarkan keinginan. 

3. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang mmenjadi tabiat dan 

hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. 

Dengan demikian maka pendidikan akhlak bisa dikatakan sebagai 

pendidikan moral dalam dirkusus pendidikan Islam. Telaah lebih dalam 

terhadap konsep akhlak yang telah dirumuskan oleh para tokoh pendidikan 

                                                           

10Ahmad Tafsir, Pendidikan Krakter dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 9. 
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Islam masa lalu. Maka, dari penjelasan diatas pendidikan akhlak adalah 

suatu upaya atau proses untuk membentuk suatu keadaan jiwa yang terarah 

pada keadaan yang baik, yakni sesuai dengan al-Qur‟an dan hadits. 

Sehingga yang diharapkan adalah baiknya akhlak para generasi muslim 

untuk membangun kehidupan bangsa kedepan. Dengan akhlak yang baik, 

maka akan tercipta interaksi sosial yang baik.   

B. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Salah satu misi utama agama Islam adalah untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Dengan misi itu manusia diharapkan 

menjadi makhluk moral, yakni mahkluk yang bertanggung jawab 

sepenuhnya atas segala perbuatan yang dipilihnya dengan sadar, yang 

saleh maupun yang jahat.11 Adapun tujuan dari pendidikan akhlak ini 

adalah untuk membentukk manusia yang bermoral baik, keras 

kemauannya, sopan dalam berbicaradan perbuatan, mulia dalam 

bertingkah laku, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ihklas, 

jujur, dan suci. Dengan kata lain pendidikan akhlak bertujuan untuk 

melahirkan manusia yang memiliki keutamaan “fadhilah”.12 Pendidikan 

akhlak sangat terkait kepada dua unsur substansial dalam diri manusia 

yaitu jiwa dan jasmani dengan budi pekerti yang baik, berarti juga 

mengisi perilaku dan tindakan mulia yang dapat dimanifestasikan oleh 

jasmani. Tujuan merupakan hal terpenting yang dibutuhkan dalam 

                                                           
11 Nurkhalis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 2008), hlm. 6 

12 Khozin, Khasanah Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2013), hlm. 143 
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melakukan sesuatu, supaya apa yang dilakukan itu terarah. Maka, 

pendidikan juga mempunyai tujuan. Sebagaimana ungkapan para tokoh 

tentang tujuan dari pendidikan sebagai berikut:  

1. Menurut Omar M. at-Toumy al-Syaibany  

Tujuan akhir dari sebuah pendidikan adalah untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat.13 Dengan mempelajari akhlak, maka 

seorang pelajar muslim akan semakin dalam mengetahui akan hakikat 

agamanya, tujuantujuan yang luhur, dan prinsip-prinsipnya yang toleran. 

Sehingga dalam berbuat seseorang itu akan selalu terpaut pada ajaran 

agamanya.  

2. Menurut Abuddin Nata 

Tujuan dari pendidikan akhlak yakni supaya terciptanya 

kehidupan yang tertib, teratur, aman, damai, dan harmonis. Sehingga 

nantinya bisa menjadikan bangsa sebagai bangsa yang beradab dan 

berbudaya serta mampu mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup.14 

Masyarakat akan hidup aman karena dengan adanya akhlak yang baik 

tidak ada yang menyakiti dan tersakiti.   

3. Menurut Ibnu Miskawaih 

Pembinaan akhlak bertujuan mencetak tingkah laku manusia yang 

baik, sehingga ia berprilaku terpuji, sempurna sesuai dengan substansinya 

                                                           

13 Omar M. at-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, terj: Hasan Langgulung, 

(Jakarta: Bulan Bintang, tth), hlm. 405-406. 

14 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam & Barat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

hlm. 208. 
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sebagai manusia, yang bertujuan mengangkatnya dari derajat yang paling 

tercela, dan tentunya orang yang ada dalam derajat tercela dikutuk Allah 

Swt dan akan merasakan azab neraka yang pedih.15 Syariat Agama 

berperan penting dalam pembentukan karakter remaja. Dengan ajarannya, 

agama membiasakan remaja untuk melakukan perbuatan yang baik, 

sekaligus juga mempersiapkan diri mereka untuk menerima kearifan, 

mengupayakan kebajikan, dan mencapai kebahagiaan melalui berpikir 

dan penalaran yang akurat.16 

C. Materi Pendidikan Akhlak 

Ada tiga hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan 

akhlak, yaitu hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, hal-hal 

yang wajib bagi jiwa, dan hal-hal yang wajib bagi hubungan dengan 

sesama manusia. Ketiga pokok materi tersebut dapat diperoleh dari ilmu-

ilmu yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, 

ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran yang selanjutnya disebut al-

ulum al-fikriyah, dan kedua, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan indera yang 

selanjutnya disebut al-ulum al-hissiyat. 

Materi pendidikan akhlak yang wajib bagi kebutuhan tubuh 

manusia antara lain shalat, puasa dan sa’i. Gerakan-gerakan shalat secara 

teratur yang paling sedikit dilakukan lima kali sehari seperti mengangkat 

                                                           
15 Ibnu Miskawih, Menuju Kesempurnaan Akhlak, terj: Helmi Hidayat, (Bandung: Mizan, 

1994), hlm. 60-61. 

16 Ibid, hlm. 59- 60 
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tangan, berdiri, ruku’, dan sujud memang memiliki unsur olah tubuh. 

Shalat sebagai jenis olah tubuh akan lebih dirasakan dan disadari sebagai 

olah tubuh (gerak badan) bilamana dalam berdiri, ruku’ dan sujud 

dilakukan dalam tempo yang agak lama.17 

Materi pendidikan akhlak yang wajib dipelajari bagi keperluan 

jiwa, dicontohkan dengan pembahasan tentang akidah yang benar, 

mengesakan Allah dengan segala kebesaran-Nya, serta motivasi untuk 

senang kepada ilmu. Adapun materi yang terkait dengan keperluan 

manusia terhadap manusia lain, dicontohkan dengan materi dalam ilmu 

muamalat, pertanian, perkawinan, saling menasehati, peperangan dan lain-

lain.َ Karena materi-materi tersebut selalu dikaitkan dengan pengabdian 

kepada Tuhan, maka apapun materi yang terdapat dalam suatu ilmu yang 

ada, asal semuanya tidak lepas dari tujuan pengabdian kepada Tuhan maka 

hal itu menjadi hal yang patut untuk dilakukan. Misalnya ilmu nahwu (tata 

bahasa). Dalam rangka pendidikan akhlak materi dalam ilmu ini sangat 

penting sekali, karena materi yang ada dalam ilmu ini akan membantu 

manusia untuk lurus dalam berbicara. Demikian pula materi yang ada 

dalam ilmu manthiq (logika) akan membantu manusia untuk lurus dalam 

berfikir. Adapun materi yang terdapat dalam ilmu hitung (al-hisab) dan 

geometri (al-handasat) akan membantu manusia untuk terbiasa berkata 

benar dan benci kepalsuan. Sementara itu sejarah dan sastra akan 

membantu manusia untuk berlaku sopan. Materi yang ada dalam syari’at 

                                                           
17 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta; RajaGrafindo 

Persada 2003), hlm. 12-13. 
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dapat membantu manusia teguh pendirian, terbiasa berbuat yang diridlai 

Tuhan, dan jiwa siap menerima hikmah hingga mencapai kebahagiaan (as-

sa’adat).18 

Materi-materi yang diajarkan oleh seorang pendidik hendaknya 

diarahkan demi terciptanya akhlak yang mulia. Ilmu pengetahuan yang 

diajarkan dalam kegiatan pendidikan seharusnya tidak diajarkan hanya 

untuk tujuan akademik semata, tetapi karena tujuan lain yang lebih 

substansial, pokok dan hakiki, yaitu akhlak yang mulia. Dengan kata lain 

setiap ilmu membawa misi akhlak yang mulia. Dengan demikian, semakin 

banyak dan tinggi ilmu pengetahuan seseorang, maka akan semakin tinggi 

pula akhlaknya. 

D. Metode Pendidikan Akhlak 

Metode yang digunakan dalam pendidikan akhlak adalah sebagai 

berikut:  

1. Metode keteladanan, yaitu suatu metode pendidikan dengan cara 

memberikan contoh yang baik sepada peserta didik, baik didalam 

ucapan maupun perbuatan.19 

2. _Noer Aly merupakan proses penamaan kebiasaan. Sedang kebiasaan 

ialah cara-cara bertindak yang persisten, uniform dan hampir 

otomatis (hampir tidak disadari oleh pelakunya).20 

                                                           
18 Ibid, hlm. 15. 

19 Syaihhidin, Metode Pendidikan Qur’ani, (Jakarta:CV Misaka Galiza, 1999), hlm. 135. 

20 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta,: Wacana Ilmu, 1999), hlm. 178 
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3. Metode memberi nasihat, menurut Abdur Rahman Al-Nahlawi 

sebagaimana yang dikutip oleh Hery Noer Aly mengatakan bahwa 

yang dimaksud nasihat ialah penjelasan kebenaran dan kemaslahatan 

dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya 

serta menunujkkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan 

manfaat.21 

                                                           

21 Ibid, hlm. 190 


	BAB II
	TINJAUAN UMUM TENTANG
	KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK



