
9 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Teoretis. 

1. Pengertian nilai-nilai akhlak terpuji. 

Nilai atau value (bahasa Ingris) atau valere (bahasa Latin) berarti 

berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai adalah kualitas 

suatu hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi 

objek kepentingan.
11

  

Nilai dianggap suatu keharusan yang sangat mendasar bagi 

seseorang. Nilai ini suatu yang tidak dapat dipisahkan dan diabaikan. 

Seseorang bertingkah laku sesui dengan seperangkat nilai, baik nilai 

tersebut tertulis maupun belum tertulis. 

Nilai-nilai yang hendak dibentuk atau diwujudkan dalam pribadi 

anak didik agar fungsional dan aktual dalam perilaku muslim, adalah nilai 

Islami yang melandasi moralitas (akhlaq), ada beberapa faktor penting yang 

terdapat dalam diri (jiwa) anak  yang perlu diketahui, karena hal ini menjadi 

acuan dalam pembahasan nilai-nilai pendidikan akhlaq yang dibutuhkan 

dalam mengembangkan kepribadian anak didik. Faktor-faktor penting 

tersebut antara lain: 

a. Kebiasaan 

Kebiasaan adalah bentuk tingkah laku yang tetap dari usaha 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mengandung unsur afektif 

                                                             
11

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Peran Moral Intelektual, Emosional, dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h 29. 
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perasaan
12

. Apabila dihubungkan dengan perbuatan, maka kebiasaan 

pada mulanya dipengaruhi oleh kerja pikir, didahului oleh pertimbangan 

dan perencanaan, sehingga kebiasaan merupakan faktor penting dalam 

rangka pembentukan karakteristik manusia dalam perilakunya. 

b. Instink 

Instink merupakan faktor penting dalam akhlaq karena instink 

terdapat dalam manusia. Instink merupakan suatu sifat yang dapat 

menimbulkan perbuatan tanpa didahului latihan perbuatan itu
13

. 

Dari segi istilahnya, menurut moralis islam Ibn Miskawayh dan al-

Ghazali, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, 

yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses 

pemikiran atau pertimbangan.
14

 Keadaan jiwa ini terbagi kepada dua maca 

yaitu: 

a. Sifat-sifat yang telah ada semenjak kejadian manusia, seperti seseorang 

lekas marah hanya karena sebab masalah yang kecil. 

b. Sifat-sifat yang diperoleh dengan pembiasaan dan latihan, yang pada 

mula-mulanya dengan pertimbangan dan pemikiran, kemudian diamalkan 

secara berterusan sehingga menjadi sifat dan tabia‟at. 

 

 

                                                             
12

 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h 31. 
13

 http://putuwangzha.blogspot.co.id/2012/10/nilai-nilai-pendidikan-akhlak-dalam.html 
14

 Imran Effendy Hasibuan, Pemikiran Akhlak Syekh Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari, 

(Pekanbaru: Tirta Kencana, 2003), h 73. 

http://putuwangzha.blogspot.co.id/2012/10/nilai-nilai-pendidikan-akhlak-dalam.html
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2. Pembagian Akhlak. 

Akhlak terbagi kepada dua macam yaitu Akhlak yang mulia atau 

Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlaqul Mahmudah) dan Akhlak yang buruk atau 

Akhlak yang Tercela (Al-Ahklaqul Mazmumah). Akhlak mahmuda ialah 

segala tingkahlaku yang terpuji (yang baik) yang biasa juga dinamakan 

“fadlilah” (kelebihan). Sebagai kebalikan dari akhlaqul mahmuda ialah 

akhlaqul mazmumah yang berarti tingkahlaku yang tercela atau akhlak yang 

jahat
15

. Akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri 

kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan 

meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah 

Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma‟ruf dan menjauhi 

yang munkar, seperti firman Allah dalam surah Ali-„Imran/3: 110: 

                       

       . . .     

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah . . . (QS Ali-„Imran/3: 110) 

Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji, dan 

penyakit-penyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat 

mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, 

orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya, 

seperti firman Allah dalam surah Ar-Ruum/30: 41: 

                                                             
15

 Akhyar, Akhlak, (Pekanbaru, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)  h 120. 
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Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar). (QS Ar-Ruum/30: 41). 

a. Akhlaqul Karimah (Akhlak terpuji). 

Adapun jenis-jenis Akhlaqul karimah itu adalah sebagai berikut: 

1) Al-Amanah (sifat jujur dan dapat dipercaya). 

Al-amanah menurut bahasa ialah kesetiaan, ketulusan hati, 

kepercayaan atau kejujuran. Amanah disini dimaksudkan sebagai 

suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam 

melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta 

benda, rahasia maupun tugas kewajiban.
16

 

Maksudnya jujur dalam perbutan dan perkataan, jujur dalam 

perbutan merupakan sikap mengembalikan barang yang bukan milik 

kita, jujur dalam perkataan merupakan sikap seseorang ketika 

berhadapan dengan sesuatu atau pun fenomena tertentu dan 

menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau modifikasi 

sedikit pun atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. 

2) Ikhlas 

Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik tanpa 

pamrih kecuai hanya karena Allah dan mengharapkan ridha-Nya. 

Ketika mengerjakan sesuatu maka kita harus mengerjakannya dengan 

ikhlas bukan karena ingin mendapat pujian dari siapapun.  Di saat 

                                                             
16

 Ibid, h 124. 
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orang lain tersebut membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha 

membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. 

3) Al ihsaan (berbuat baik) 

Ihsaan ialah berbuat baik atau kebaikan. Salah satu bentuk ihsan 

adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, baik 

dengan ucapan atau perbuatannya. Melakukan kebaikan dengan 

sungguh-sungguh 

4) At ta’aawun (bertolong-tolong) 

Bertolong-tolong adalah ciri kahalusan budi, kesucian jiwa, 

ketinggian akhlak dan membuahkan cintan antara teman, penuh 

solidaritas dan menguar persahabatan dan persaudaraan. Bertolong-

tolong maksudnya disini adalah menolong teman yang memiliki 

kesulitan dalam belajar. 

5) As Sakhaa  (pemurah) 

As-sakhaa adalah sifat suka mengulurkan tangan kedermawaan 

kepada orang yang membutuhkan
17

. Sifat pemurah seseorang tampak 

terlihat dalam sikapnya sehari-hari. Ia tidak segan-segan memberikan 

bantuan kepada orang yang membutuhkan baik diminta ataupun tidak 

6) Al-Afwu (sifat pemaaf) 

Al-afwu adalah mema‟afakan atau memberi maaf kepada orang 

lain. Al-afwu yaitu sifat pemaaf yang tumbuh karena sadar bahwa 

manusi bersifat dhaif tidak lepas dari kesalahan dan kehilafan
18

. 

                                                             
17

 Barmawie umar, op. cit, h 50 
18

 Ibid, h 143. 
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Sebagai manusia kita tidak terlepas dari kesalahan dan kehilafan, 

apabila teman memiliki kesalahan maka kita harus memaafkannya 

meskipun dia belum meminta maaf kepada kita. 

7) Ash shidqatu (benar,jujur) 

Ash-shidqah berarti benar, jujur. Yang dimaksud di sini ialah 

berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun dalam 

perbuatan
19

. Ketika seseorang menuduh orang yang tidak bersalah, 

dan kita melihat kebenarannya, maka kita wajib berkata benar. Benar 

atau jujur merupakan alat memcapai keselamatan, keberuntungan dan 

kebahagian. 

8) Asy syaja’ah (berani) 

Asy syaja‟ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk 

membela dan mempertahankan kebenaran
20

.  Berani yang dimaksud di 

sini adalah keteguhan hati dalam membela dan mempertahankan yang 

benar, tidak mundur karena dicela, tidak maju karena dipuji, jika ia 

salah ia terus terang dan tiada malu mengakui kesalahannya. Berani 

memberi tau guru ketika ada teman yang berkelahi di sekolah 

9) Qana’ah  (merasa cukup dengan apa yang ada) 

Qana‟ah ialah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan 

menjauhkan diri dari sifat ketidak puasan atau kekurangan.  Kita 

akan lebih bersyukur dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada 

kita. Qan‟aah merupakan sikap ridho menerima dan merasa cukup 

                                                             
19

 Ibid, h 126 
20

 Ibid, h 133. 
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terhadap hasil yang telah diusahkannnya serta menjaukan diri dari 

rasa tidak puas serta perasaan kurang. 

10) At tawaadhu’ (merendahkan diri terhadap sesama manusia) 

Tawadhu‟ adalah memelihara pergaulan dan hubungan dengan 

sesama manusia tanpa perasaan kelebihan diri dari orang lain serta 

tidak merendahkan orang lain, tidak meninggikan diri dari derajat 

yang sewajarnya, tidak menurunkan pandangan terhadap orang lain 

dari tingkatnya, di mana tawadhu‟ menyebkan diri memperoleh 

ketinggian dan kemuliaan
21

. 

Maksudnya adalah sebagai manusia kita harus menjaga tali 

silaturrahmi antar sesama manusia, kita tidak boleh merendahkan  

orang lain, dan tidak pula meninggikan diri dari derajat yang 

sewajarnya 

11) Al khusyuu’ (tekun sambil menundukkan diri) 

khusyu‟ adalah kelunakan hati, ketenangan pikiran, dan 

tunduknya kemauan yang rendah yang disebabkan oleh hawa nafsu 

dan hati yang menangis ketika berada di hadapan Allah sehingga 

hilang segala kesombongan yang ada di dalam hati tersebut.
 22

  

12) Ash Shabru (sabar) 

Sabar adalah berhati-hati atau selektif dalam bertindak , sebelum 

bertindak segala akibat di tinjau lebih dahulu 
23

. Jadi sabar adalah 

terus berusaha dengan hati yang tetap, berikhtiar, sampai cita-cita 

dapat berhasil dan dikala menerima cobaan dari Allah SWT wajiblah 

redha dan hati yang iklas. 

                                                             
21

 Barmawie umar, op. cit, h 54. 
22

 ibid, h 45. 
23

 Ibid, h 52. 
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13) Adli  (adil)
24

 

Adil berarti menempatkan/meletakan sesuatu pada tempatnya. 

Adil juga tidak lain ialah berupa perbuatan yang tidak berat sebelah. 

b. Akhlaqul Madzmumah (akhlak tercela). 

1) Ananiyah (sifat egois) 

Ananiyah berasal dari kata ana artinya „aku‟, Ananiyah berarti 

„keakuan‟. Sifat ananiyah ini biasa disebut egoistis yaitu sikap hidup 

yang terlalu mementingkan diri sendiri bahkan jika perlu dengan 

mengorbankan kepentingan orang lain. 

2) Al-Bukhlu (sifat bakil, kikir) 

Bakil dan kikir adalah sifat yang sangat tercela dan sangat dibenci 

Allah. Hidup didunia ini hanya sementara, apa yang Allah amanahkan 

hanya pinjaman sementara saja.  

3) Al-Kadzab (sifat pendusta atau pembohong) 

Maksudnya adalah sifat mengada-ngada sesuatu yang sebenarnya 

tidak ada dengan maksud untuk merendahkan seseoarang. Kadang-

kadang ia sendiri yang sengaja berdusta. Dikatakannya orang lain 

yang menjadi pelaku, juga ada kalanya secara brutal ia bertindak, 

yaitu mengadakan kejelekan terhadap orang yang sebenarnya tidak 

bersalah. 

 

 

                                                             
24

 Ibid, h 55 
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4) Al khiyaanah (khianat) 

Khianat adalah perasaan ingkar atas kepercayaan yang telah 

diberikan oleh orang lain. Khianat merupakan sebuah penyakit hati 

yang kemudian diaplikasikan melalui tindakan penghianatan. 

5) Azh-Zhulmun (sifat aniaya) 

Aniaya ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, 

mengurangi hak yang seharusnya diberikan. Penganiayaan dapat 

memutuskan ikatan persaudaraan antara sesama manusia. Itulah 

sebabnya agama melarang zalim karena manusia selalu mempunyai 

kekurangan-kekurangan.
25

 

 

6) Aal ghasusyu (mengicuh) 

Mengicuh atau menipu adalah orang yang apabila menerima 

sukatan dari orang lain dimintanya dengan cukup, tetapi apabila 

menyukat atau menimbang untuk orang lain di kurangi sukatan itu. 

7) Al ghadhab (pemarah) 

Ghadhab atau marah adalah emosi akibat kekesalan pada 

seseorang. Sifat pemarah memang sudah menjadi watak manusia pada 

umumnya, namun sifat buruk tersebut haruslah dikekang sebisa 

mungkin dengan sedikit demi sedikit belajar untuk sabar dan pemaaf. 

8) Al hasad (dengki) 

Dengki adalah perasaan tidak senang atas nikmat yang diterima 

oleh orang lain, berkeinginan agar nikmat itu hilang, dan merasa 

senang jika orang lain mendapatkan musibah. 

 

 

                                                             
25 Barmawie umar, op. cit, h 56-58. 
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9) Al hiqdu (dendam) 

Dendam adalah perasaan benci dan berusaha untuk membalas atas 

perbuatan buruk orang lain. Orang yang memiliki sifat pendendam 

pasti melakukan segala hal untuk membalas perlakuan buruk yang 

sudah dia terima, sehingga sifat ini akan menjerumuskannya pada 

tindakan kriminal seperti pembunuhan, penganiyayaan permusuhan, 

kebencian, memutuskan tali silaturrahmi karena ia tidak segan-segan 

lagi membukakan rahasi orang. 

 

10) Al israaf (berlebih-lebihan) 

Maksudnya menyia-nyiakan sesuatu tanpa manfaat, melebihi 

batas di setiap perbuatan. 

11) Al istikbaar (takabbur) 

Takabbur ialah suatu sikap yang menyombongkan diri sehingga 

tidak mau mengakui kekuasaan Allah di alam ini, termasuk 

mengingkari nikmat Allah, membesarkan diri, menganggap dirinya 

lebih dari orang lain. 

12) Ar ribaa (memakan riba) 

Riba adalah suatu bentuk pemerasan serta memberi kemudaratan. 

Timbulnya karena dorongan nafsu ingin untung secara mudah dan 

cepat dengan berlipat ganda. 

13) Ar riyaa (mencari muka)
26

 

Riyaa‟ adalah melakukan suatu kebaikan agar dirinya dilihat dan 

dinilai baik oleh orang lain. Sama halnya dengan sum‟ah, sifat riya 

sangat dikecam karena mampu menghilangkan keikhlasan. 

 

                                                             
26

 Ibid, h 61-66 



 19 

3. Akhlak/adab di sekolah. 

Abuddin Nata dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam membagi akhlak 

siswa atau peserta didik atas tiga macam yaitu: 

a. Akhlak terhadap Tuhan, antara lain kepatuhan dalam melaksanakan 

perintahNya dan menjauhi laranganNya. 

b. Akhlak terhadap sesama manusia, antara lain berkaitan dengan kepatuhan 

dalam melaksanakan perintah orang tua dan guru, menghargai dan 

menghormati kerabat, teman, dan manusia pada umumnya. 

c. Akhlak siswa terhadap alam. Antara lain berkaitan dengan kepedulin 

terhadap pemeliharaan lingkungan alam dan lingkungan sosial, seperti 

menjaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan.
27

 

 

Dalam rangka mendukung terciptanya efektifitas atau keberhasilan 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran maka siswa dituntut harus memiliki 

akhlak yang baik. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai 

siswa. Heri Jauhari Muchtar dalam bukunya fikih pendidikan 

mengemukakan beberapa langkah yang harus  dilakukan oleh peserta didik, 

yaitu: 

a. Berdoa. 

b. Menguatkan niat untuk belajar. 

c. Mempersipakan perlengkapan untuk belajar. 

d. Memperhatikan guru ketika menerangkan. 

e. Bersungguh-sunggu dalam belajar. 

f. Menghindari diri dari sifat dan perbuatan tercela misalnya, mengobrol 

atau bermain-main dalam belajar
28

. 

Majid Sa‟ud Al-Ausyan dalam bukunya Adab dan Akhlak Islami, adab 

dalam menuntut ilmu adalah: 

a. Mengikhlaskan niat karena Allah dalam menuntut ilmu. 

b. Mengenal dengan baik keutamaan (kedudukan) Syariat dan urgensinya. 

c. Menghargai waktu. 

d. Berdoa kepada Allah agar mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu. 

                                                             
27

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h 182. 
28

 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h 

163-164. 
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e. Beradab dan berperilaku baik dalam menuntut ilmu. 

f. Membaca buku-buku yang berkaitan dengan menuntut ilmu
29

. 

4. Indikator Akhlak 

a. Hormat dan santun kepada orang tua, guru dan sesama manusia 

b. Suka bekerja keras dan disiplin 

c. Peduli dan mau membantu orang lain 

d. Terpercaya, jujur, pemaaf dan berani
30

 

5. Tujuan Akhlak 

Menurut M. Ali Hasan dikutip dari Akmal Hawi, bahwa tujuan pokok 

akhlak adalah “agar setiap manusia berbudi pekerti (berakhlak), bertingkah 

laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik, yang sesuai dengan ajaran 

islam”.
31

 

Dari pendapat di atas diketahui bahwa tujuan dari pada akhlak agar 

setiap manusia dapat bertingkah laku dan bersifat baik serta terpuji. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akhlak. 

a. Naluri.  

Naluri merupakan kemampuan berbuat pada suatu tujuan yang 

dibawa sejak lahir. Dalam insting terdapat tiga unsur kekuatan yang 

                                                             
29

 Majid Sa‟ud Al-Ausyan, Panduan lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami, 

(Jakarta: Darul Haq, 2014), h 31. 
30

 Arief Rachman Dadang Harawi, Pendidkan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja, 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h 51. 
31

 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 

2013), h 100. 
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bersifat psikis, yaitu mengenal (koqnisi), kehendak (konasi), dan 

perasaan (emosi)
32

. 

b. Kebiasaan. 

Kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan. 

c. Keturunan. 

Keturunan adalah berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok 

(orang tua) kepada cabang (anak keturunan). Sifat-sifat yang bisa 

diturunkan itu pada garis besarnya ada dua macam: 

1) Sifat-sifat jasmaniah, yakni sifat kekuatan dan kelemahan otot-otot 

atau urat syaraf orang tua dapat diwariskan kepada anak-anaknya.  

2) Sifat-sifat rohaniah, yakni lemah atau kuatnya suatu naluri dapat 

diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi tingkah 

laku anak cucunya. 

d. Lingkungan. 

1) Alam. Alam yang melingkungi manusia merupakan faktor yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang.  

2)  Dalam pergaulan akan mempengaruhi pikiran, sikap dan tingkahlaku. 

Macam-macam lingkungan pergaulan, yaitu: 

a) Lingkungan dalam rumah tangga. 

b) Lingkungan sekolah. 

c) Lingkungan pergaulan yang bersifat umum dan bebas
33

. 

 

7. Pengamalan Akhlak. 

Akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu 

membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak
34

. Akhlak 

adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 

perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Imam 

al-Ghazali dalam kitabnya Ihya „Ulum al-Din menyatakan bahwa akhlak 

adalah gambaran tingkahlaku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-

                                                             
32

 Yatimi Abdullah, Studi Akhlak Dalam Persepektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007), 

h 76. 
33

 Zahruddin AR, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2014), h 

95-100. 
34

 Muhamad Amin, dkk,  Dasar-dasar pendidikanAgama Islam, ( Semnarang: IKIP 

Semarang Press,1996), h 152. 
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perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan
35

. 

Yang dimaksud akhlak(moral) adalah sebuah sistem yang lengkap yang 

terdiri dari karkteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat 

seseorang menjadi istimewa
36

. 

Jadi pengamalan akhlak adalah perbuatan atau cara mengamalkan 

sesuai dengan tabiat, budi pekerti, kebiasaan dan sifat yang tertanam dalam 

jiwa, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana dia diperlukan, 

tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu. 

8. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengamalan akhlak 

Dalam usaha pengamalan akhlak, salah satu faktor yang 

mempengeruhi peserta didik terhadap pengamalan akhlak yaitu terdiri dari:  

a) Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi dan 

teman-teman. 

b) Lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan tetangga juga teman-

teman sepermainan disekitar perkampungan tersebut. 

c) Lingkungan yang lebih mempengaruhi siswa adalah orang tua dan 

keluarga siswa itu sendiri.
 37

 

B. Penelitian Yang Relevan. 

Adapun penelitian relevan yang hampir sama dengan pengamalan nilai-

nilai agama Islam oleh siswa telah dilakukan para peneliti. Berikut ini akan 
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 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h 151. 
36

 Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, ( Jakarta: Gema Insani, 2004), h 27. 
37

 Muhibin Syah, Op.Cit,.h 152. 
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dipaparkan hasil penelitian relevan yang ada kaitannya dengan penelitian ini 

dengan maksud untuk menghindari duplikasi penelitian. 

1. Penelitian dari Teja Sopian Tahun 2014 tentang “Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Terhadap Anak Usia Sekolah 7-12 

Tahun Di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang  Kabupaten 

Pelalawan” dikategorikan sangat baik, dengan persentase yaitu mencapai 

(86,44%). 

Berdasarkan relevansi di atas, maka dapat kita lihat persamaan dan 

perbedaannya. Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang nilai-nilai 

akhlak. Sedangkan perbedaannya yaitu Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Terhadap Anak Usia Sekolah 7-12 Tahun. 

Sedangkan peneliti sendiri meneliti pengamalan nilai-nilai akhlak oleh 

siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Sri Izawati Tahun 2015 tentang 

“Internalisasi Nilai-nilai Aqidah Akhlak Dalam Proses Pembelajaran DI 

Madrasah Tsanawiyah Al-qasimiyah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan 

Kuras Kabupaten Pelalawan” di kaegorikan sedang, dengan persentase 

(71,5%). 

Berdasarkan relevansi di atas, maka dapat kita lihat persamaan dan 

perbedaannya. Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang nilai-nilai 

akhlak. Sedangkan perbedaannya yaitu internalisasi nilai-nilai aqidah 

akhlak. Sedangkan peneliti sendiri meneliti pengamalan nilai-nilai akhlak 

oleh siswa. 
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C. Konsep operasional. 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap kerangka teoretis agar tidak terjadi kesalah pahaman. 

Bagaimana seharusnya terjadi dan tidak menyimpang dari kerangka teoritis. 

Sehubung dengan judul dalam permasalahan yang diteliti, maka 

pengamalan nilai-nilai akhlak terpuji oleh siswa dapat dikatakan berhasil 

apabila terdapat indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Indikator pengamalan 

1) Siswa menyampaikan pesan dari pihak sekolah kepada orang tua 

dengan benar 

2) Siswa ikhlas memberikan bantuan kepada teman yangg terkena 

musibah 

3) Siswa berbuat baik kepada teman yang melakukan kejahatan kepadanya 

4) Siswa membantu teman yang memiliki kesulitan ketika belajar dan ikut 

mencari solusinya 

5) Siswa selalu berinfak setiap hari jum‟at 

6) Siswa  memaafkan kesalahan teman meskipun dia belum meminta maaf 

7) Siswa mengembalikan barang yang ditemukannya yang bukan miliknya 

8) Siswa berani memberi tahu guru ketika ada teman yang melakukan 

kecurangan disaat ujian 

9) Siswa tidak pernah iri atas keberhasilan temannya 

10) Siswa berbicara sopan kepada guru, pegawai sekolah dan teman 

11) Siswa mengikuti setiap pembelajaran di kelas dengan sungguh-sungguh 
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12) Siswa sabar ketika mendapat ejekan dari teman 

13) Siswa menghormati guru, pegawai sekolah dan teman 

2. Indikator faktor yang mempengaruhi pengamalan nilai-nilai agama Islam: 

1) Lingkungan sosial sekolah. 

 


