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BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

A. Pengertian Nilai Pendidikan 

Dalam bahasa Inggris nilai adalah “value”. Sedangkan dalam kamus Bahasa 

Indonesia nilai mempunyai pengertian yaitu sifat-sifat (hal-hal) yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan 

tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat. Nilai 

merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan ke dalam suatu 

pengetian yang memuaskan. bahkan nilai juga identik dengan watak, tabiat, 

akhlak, dan karakter. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa karakter adalah  

Sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti, yang membedakan 

seseorang dari yang lain. Berkarakter berarti mempunyai watak, mempunyai 

kepribadian. Menurut Saptono kata karakter berasal dari bahasa Yunani 

„karasso‟ yang artinya cetak biru, format dasar, sidik, seperti sidik jari. Ada yang 

mengatakan berasal dari bahasa Yunani „charassein‟ arinya membuat tajam, 

membuat dalam.
1
 

Secara harfiah menurut Hornby dan Parnwell dalam Furqon karakter 

artinya kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi.
2
 Menurut 

                                                             
1 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis, 

(Jakarta: PT. Erlangga, 2011), h. 18 
2
 Furqon Hidayatullah, Guru Sejati : Membangun Insan Berkarakter Kuat & Cerdas, 

(Surakarta: Yuma Pustaka, , 2010), h. 9 
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Gede Raka karakter berarti kebiasaan baik yang wujud dalam kehidupan sehari-

hari pikiran baik, hati baik, dan tingkah laku baik. Berkarakter baik berarti 

mengetahui yang baik, mencintai kebaikan, dan melakukan yang baik.
3
 Tegasnya 

karakter bersifat memancar dari dalam keluar (inside-out) artinya kebiasaan baik 

tersebut dilakukan bukan atas dasar tekanan dari orang lain melainkan atas dasar 

kemauan sendiri, dengan kata lain karakter adalah apa yang anda lakukan ketika 

tidak seorang seorang pun melihat atau memperhatikan anda.
4
 Artinya kebaikan 

yang dilakukan merupakan kesadaran diri sendiri, kebaikan itu dilakukan baik 

dilihat orang atau tidak dilihat, maka kebaikan tetap dilakukan.  

Imam Ghazali mengatakan karakter itu lebih dekat dengan akhlak, yaitu 

spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam 

diri sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.
5
 Dari pendapat di atas 

dapat diinterpertasi karakter adalah tabiat, watak, kualitas moral yang menjadi 

ciri khas pribadi untuk membedakan seseorang dengan orang lain yang terwujud 

dalam hati, pikiran dan tindakan. Karakter juga merupakan sifat pribadi yang 

relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan prilaku 

dalam standar nilai dan norma yang tinggi.  

                                                             
3 Gede Raka, Pendidikan Karakter Di Sekolah: Dari Gagasan Ketindakan, (Jakarta: PT. Alex 

Media Komputindo, 2011), h. 36 
4 Ibid., h. 37 
5 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multi Dimensional, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 11 
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Nilai merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan ke 

dalam suatu pengetian yang memuaskan. Beberapa ahli merumuskan pengertian 

nilai sebagai berikut, menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat 

pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang 

memberi arti (manusia yang meyakini).
6
 Menurut Sidi Gazalba yang dikutib 

Thoha mengartikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai 

bukan benda kongkrit, bukan fakta, tidak hanya mempersoalkan benar dan salah 

yang menuntut pembuktian, empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki 

dan tidak dikehendaki.
7
  

Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai 

acuan tinggkah laku. Nilai merupakan sesuatu hal yang melekat pada suatu hal 

yang lain yang menjadi bagian dari identitas sesuatu, bentuk material dan abstak 

di alam ini tidak lepas dari nilai yang memberikan defenisi, identitas, dari setiap 

hal kongkrit ataupun abstrak. 

Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada dalam suatu benda untuk 

memuaskan manusia. Sifat suatu benda yang menyebabkan menarik minat 

seseorang atau kelompok. Nilai berperan sebagai pedoman menentukan 

kehidupan setiap manusia, nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan 

pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai 

sistem nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, dan indah untuk 

                                                             
6
 Chabib Thoha,  Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h.18 

7
 Ibid  h. 61 
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memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai 

bersumber pada budi yang berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan sikap 

dan perilaku manusia. Nilai juga dapat diartikan sebagai standar tingkah laku, 

dan kebenaran yang mengikat masyarakat manusia, sehingga menjadi kepatutan 

untuk dijalankan dan dipertahankan.  

UU. Hamidy menyimpulkan setidaknya ada sepuluh poin penting mengenai 

arti nilai, yakni nilai adalah arti sesuatu, makna sesuatu, peranan sesuatu, guna 

sesuatu, tingkat kepandaian atau kemampuan sesuatu, pandangan terhadap 

sesuatu, kualitas atau mutu sesuatu, bobot sesuatu, harga sesuatu dan nilai adalah 

hakekat sesuatu.
8
 Dari penjelasan tersebut nilai sebagai sesuatu yang dianggap 

baik, berguna atau penting, dijadikan sebagai acuan dan melambangkan kualitas 

dari yang kemudian diberi bobot baik oleh individu maupun kelompok. 

Pendidikan menurut Sagala pendidikan berasal dari Bahasa yunani 

“Pedagogics” yang terdiri dari dua kata “pais” yang artinya anak dan “again” 

yang artinya membimbing. Dari pengertian tersebut pendidikan adalah 

bimbingan yang diberikan kepada anak mengenai suatu mata pelajaran yang 

diberikan oleh guru kepada peserta didik secara formal.
9
  

Para ahli berbeda pendapat mengenai arti pendidikan. Perbedaan ini akibat 

dari perbedaan orientasi dan konsep dasar yang menjadi tekanan dan falsafah 

yang mendasarinya, sehingga tampak batasan-batasan dalam pengertian 

                                                             
8
 UU. Hamidy, Nilai Suatu Kajian Awal, (Pekanbaru: Uir Press, 1993), h. 1-11 

9
 Saiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar dan Mengajar, (Bandung: PT. Alfabeta, 2009), h. 2 
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pendidikan. Untuk memberikan pemahaman dan batasan pendidikan berikut ini 

dikemukakan pengertian pendidikan menurut para ahli:  

a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalain diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003). 

b. Poerbakawatja dan Harahap pendidikan dalam arti luas adalah semua 

perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, 

pengalaman, kecakapan dan keterampilannya kepada generasi muda 

sebagai usaha menyiapkan generasi muda agar dapat memenuhi fungsi 

hidupnya baik jasmani dan rohani. Artinya pendidikan adalah usaha 

secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya 

meningkatkan anak kekedewasaan yang selalu diartikan mampu 

menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatannya. 

c. Syaiful Sagala pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku peserta 

didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan 

sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana 

individu itu berada. Dapat disimpulkan juga pendidikan adalah usaha 

manusia (pendidik) untuk dengan penuh tanggung jawab membimbing 

anak-anak menjadi dewasa. 

d. Ahmad D. Marimba dalam Darwiyan Syah berpendapat pendidikan 

adalah pemberian bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.
10

 

 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diinterpertasi pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana manusia dewasa (pendidik) berupa pengajaran, pelatihan dan 

bimbingan jasmani dan rohani untuk mengantarkan anak didik menuju 

kedewasaan agar menjadi manusia yang bertanggung jawab serta berkepribadian 

yang utama. Penjelasan pengertian pendidikan tersebut pada dasarnya telah 

                                                             
10

 Darwiyan Syah, Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. 

Gaung Persada Press, 2007), h. 3 
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menggambarkan bahwa pendidikan pada dasarnya memuat unsur nilai di 

dalamnya. 

B. Pendidikan Islam dan Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam tidak terlepas dari nilai. Nilai dalam pendidikan 

Islam dapat dipahami dari pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri. 

Pendidikan Islam merupakan gabungan antara  “pendidikan” dan “Islam”. 

Azyumardi Azra menjelaskan para ahli berbeda-beda dalam memberikan 

definisi tentang pendidikan Islam hal ini dipengaruhi oleh pandangan dunia 

(weltanchauung) masing-masing, namun pada dasarnya perbedaan itu 

bertemu pada kesimpulan awal bahwa pendidikan merupakan suatu proses 

penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi 

tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.
11

 

Menurut Hasan Langgulung dalam Azymardi Azra pendidikan Islam 

adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diseleraskan dengan 

fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat”. 

Pada pengetian ini pendidikan Islam merupakan proses pemindahan 

                                                             
11

 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Jakarta: Logos Wacana Baru, 2002), h. 3 
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pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan kemanusiaan untuk 

menyiapakan generasi muda baik di dunia dan akhiat.
12

 

Menurut al-Rasyidin dan Syamsul Nizar pendidikan Islam adalah suatu 

sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik Islam) dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai ideologi  Islam. melalui pendekatan ini, 

ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islama yang diyakininya.
13

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diinterpertasi pendidikan Islam 

merupakan suatu proses bimbingan yang dilakukan seseorang 

(pendidik/orangtua/orang dewasa Islam) untuk menyiapkan generasi muda 

(peserta didik Islam) melalui transformasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam 

agar lebih efektif, efisien dalam menjalankan serta membentuk 

kehidupannya di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

2. Nilai-nilai dalam pendidikan Islam 

Berdasarkan pengertian mengenai nilai dan pendidikan Islam yang 

telah diuraikan di atas, maka beberapa ahli mendefinisikan pengertian nilai 

pendidikan Islam. menurut Ali Sarwan nilai pendidikan Islam adalah ciri-ciri 

atau sifat khas Islami yang dimiliki sistem pendidikan Islam. Rajab Dauri 

mengatakan nilai-nilai pendidikan Islam adalah corak atau sifat yang 

melekat pada pendidikan Islam. 

                                                             
12

 Ibid, h. 5 
13

 Al-Rasyidin & Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan 

Praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 32 
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Sedangkan Ruqaiyah M. berpendapat nilai-nilai pendidikan Islam 

adalah ada pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan dan 

norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, 

ibadah, syariah, dan akhlak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-

nilai pendidikan Islam adalah ciri khas, sifat yang melekat yang terdiri dari 

aturan dan cara pandang yang dianut oleh agam Islam. Nilai-nilai itu antara 

lain adalah nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak. 

a. Nilai Akidah 

Kata akidah berasal dari Bahasa Arab, yaitu aqada-yakidu, aqdan 

yang artinya mengumpulkan atau mengokohkan. Dari kata tersebut 

dibentuk kata aqidah. Endang Syafruddin Anshari mengemukakan 

aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu pengikraran yang 

bertolak dari hati.
14

 Akidah adalah sesuatu yang perlu dipercayai 

terlebih dahulu sebelum yang lainnya kepercayaan tersebut hendaklah 

bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan kesamaran. 

Jadi akidah adalah sebuah konsep yang mengimani seluruh 

perbuatan dan prilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut. 

Akidah islam dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya. 

Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa “keimanan 

merupakan landasan akidah yang dijadikan sebagai guru, ulama untuk 

                                                             
14

 Endang Syafruddin Anshari, Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam, (Jakarta 

: Raja Wali, 1990), cet-2, h. 24 
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membangun Pendidikan Agama Islam”.
15

 Masa terpenting dalam 

pembinaan aqidah anak adalah masa kanak-kanak dimana pada usia ini 

mereka memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pada masa 

sesudahnya, guru memiliki peluang yang sangat besar dalam 

membentuk, membimbing dan membina anak, apapun yang diberikan 

dan ditanamkan dalam jiwa anak akan bisa tumbuh dengan subur, 

sehingga membuahkan hasil yang bermanfaat bagi orang tua kelak. 

Dalam menanamkan kepercayaan seperti yang telah disebutkan di atas 

maka orang tua sebagai pendidik di dalam rumah tangga memiliki tanggung 

jawab yang berat agar membimbing dan mengarahkan anak melalui berbagai 

upaya dan pendekatan agar sejak dini anak sudah memiliki keyakinan yang 

jelas terhadap agamanya.  

b. Nilai Ibadah 

1) Arti Ibadah 

Menurut Nurcholis Madjid sudut kebahasaan, “ibadat” (Arab: 

„ibadah, mufrad; ibadat, jamak) berarti pengabdian (seakar 

dengan kata Arab „abd yang berarti hamba atau budak), yakni 

pengabdian (dari kata “abdi”, abd) atau penghambaan diri kepada 

Allah swt. Menurut Nur Kholis Majid pengertiannya yang lebih 

luas, ibadat mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup 

                                                             
15

  Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta 

: Gema Insani Press, tth), h. 84 
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di dunia ini, termasuk kegiatan “duniawi” sehari-hari, dilakukan 

dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri 

kepada Tuhan sebagai tindakan bermoral disebut juga ibadah. 

Sedangkan pengertiannya yang lebih khusus ibadah menunjuk 

kepada amal perbuatan tertentu yang secara khusus bersifat 

keagamaan.
16

 

Menurut Achmadi ibadah dalam Islam ialah tunduk dan patuh 

sepenuh hati kepada Allah swt. Achmadi pengertian ibadah secara 

luas adalah titik tolaknya ikhlas karena Allah, tujuannya keridhaan 

Allah, garis amalnya saleh. Sedangkan ibadah dalam arti yang 

khusus adalah ibadah yang pedoman serta petunjuk 

pelaksanaannya sudah ditentukan oleh Allah dan Sunnah Rasul 

saw secara rinci. Tujuan utama ibadah khusus adalah 

meningkatkan taqarrub kepada Allah, mensucikan diri yang 

berimplikasi kepada kepedulian sosial dan kemanusiaan.
17

 

Pada penjelasan tersebut tujuan ibadah tidak hanya kepada 

kesalehan pribadi akan tetapi terwujudnya manusia yang memiliki 

jiwa sosial yang tinggi dan memiliki rasa kemanusian yang besar. 

Abu A‟alal Maudi menjelaskan pengertian ibadah sebagai 

berikut: “Ibadah berasal dari kata Abd yang berarti pelayan dan 

                                                             
16

 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 

1995), h. 57 
17

 Achmadi, Idiologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 61-62 
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budak. Jadi hakikat ibadah adalah penghambaan. Sedangkan 

dalam arti terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti hukum 

dan aturan-aturan Allah SWT dalam menjalankan kehidupan 

sesuai dengan perintahnya, mulai dari akil balig sampai 

meninggal dunia”.
18

  

Dapat dipahami bahwa ibadah merupakan ajaran islam yang 

tidak dapat dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan 

bentuk perwujudan dari keimanan. Dengan demikian kuat atau 

lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. 

Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki akan semangkin tinggi 

pula keimanan seseorang. 

  ۖۖۗ

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu 

mendirikan shalat dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami 

tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki 

kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang 

yang bertaqwa” (QS Thaha: 132). 

 

Seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini berakumulasi 

pada tanggung jawabnya untuk beribadah kepada Allah SWT. 

Pada usia anak 6 sampai 12 tahun bukanlah masa pembebanan 

atau pemberian kewajiban, tetapi merupakan masa persiapan 

                                                             
18

  Abdul A‟ala al-Maududi, Dasar-dasar Islam , (Bandung : Pustaka, 1994), h. 107 
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latihan dan pembiasaan, sehingga ketika anak memasuki usia 

dewasa, pada saat mereka mendapatkan kewajiban dalam 

beribadah, segala jenis ibadah yang Allah SWT wajibkan dapat 

mereka lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sebab 

sebelumnya ia terbiasa dalam melaksanakan ibadah tersebut. 

2) Macam-macam Ibadah 

Ibadah pada dasarnya terdiri dari dua macam yakni ibadah 

umum („aam) dan ibadah khusus (khos). 

a. Ibadah „Am yaitu seluruh perbuatan yang dilakukan oleh 

setiap muslim dilandasi dengan niat karena Allah Swt Ta‟ala. 

b. Ibadah Khas yaitu suatu perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan perintah dari Allah Swt dan Rasul-Nya. Misalnya 

Mengucap dua kalimat syahadat, Mendirikan Shalat, Puasa 

Ramadhan, Membayar Zakat dan haji ke Baitullah. 

3) Nilai Pendidikan Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa arab jama‟ dari khuluqun, artinya 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
19

 Dari pengertian ini dapat 

dipahami bahwa akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam 

hubungan dengan dirinya dan orang lain serta lingkungan sekitarnya. 

UU Hamidy mengatakan akhlak terletak pada tabi‟at sedangkan isinya 

                                                             
19

 Hamzah Ya‟qub, Etika Islam , (Bandung : Diponegoro, 1996), h. 11 
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ada pada makrifat kepada Allah swt, adapun tempatnya di dalam 

dada.
20

 

Ahmad Amin merumuskan “akhlak ialah ilmu yang menjelaskan 

arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus 

dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuat”. 

Dengan demikian akhlak menurut Ahmad Amin dalam Erba 

Rozalina Yulianti kebiasaan kehedak. Dapat diinterpertasi perbuatan 

yang dilakukan harus konstan yakni berulang kali sehingga menjadi 

kebiasaan. Jadi, pada prinsipnya akhlak adalah suatu kondisi atau sifat 

yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian yang 

memunculkan suatu perbuatan dengan spontan dan mudah.
21

 

C. Nilai Pendidikan dalam Budaya Melayu 

Budaya atau kebudayaan secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta 

yaitu budhayah merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa 

Inggris kebudayaan disebut culture, berasal dari kata latin colere artinya 

mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Indonesia digunakan dengan istilah 

“kultur” artinya hasil cipta, rasa, karsa manusia, baik berupa produk atau prilaku 

                                                             
20

 UU. Hamidy, Rahasia Penciptaan, (Pekanbaru, Bilik Kreatif Press, 2005), h. 73 
21

 Erba Rozalina Yulianti, Tesis: Nilai Pendidikan Akhlak dalam Gurindam Dua Belas, 

(Semarang: IAIN Walisongo, 2003), h. 30 
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manusia.
22

 Dalam Istilah Arab budaya atau kebudayaan disebut dengan 

“tamadun”. Tamadun berasal dari kata “maddana” artinya perbuatan membuka 

kota atau Bandar serta perbuatan memperhalus budi pekerti.  

Berdasarkan penjelasan tersebut budaya merupakan hasil olah atau 

mengerjakan tindakan baik yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. 

Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat mengatakan budaya terbentuk dari 

unsur yang sangat rumit termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, 

perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.
23

 

Dapat diinterpertasi bahwa unsur budaya dibangun dari berbagai sisi yaitu 

sistem agama, politik, adat istiadat dan lain-lain. Namun dari unsur-unsur itu  

yang paling berpengaruh adalah sistem agama. Agama khususnya Islam menjadi 

pondasi penting bagi budaya Melayu. Corak kemelayuan yang berlandaskan 

Islam saat ini telah tercermin dalam segi arsitektur, karya sastra dan lain-lain.  

Bila dilihat dari sejarah kehidupan orang-orang Melayu terdahulu maka 

gambaran budaya orang Melayu pada abad ke 7 seperti yang terjadi di Mekkah 

sebelum datangnya Islam.
24

 Budaya orang melayu sebelum datangnya Islam 

merupakan kepercayaan leluhur (animisme dan dinamisme) yang berisi mitos-

mitos. 
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Transformasi kebudayaan yang meliputi perubahan dalam dasar kebudayaan 

mereka (transformasi kultural) dan perubahan dalam struktur-struktur 

masyarakat Melayu berubah dengan masuknya Islam (transformasi struktural) 

yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (raja/sultan) dibidang politik. Islam 

mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap kehidupan orang 

melayu karna Islam tidak hanya menekankan aspek keimanaan akan tetapi 

masalah perbuatan dan prilaku (akhlak) termasuk bagian dari budaya yang tidak 

dapat terpisahkan.
25

 

Sakti Ritonga mengatakan nilai budaya merupakan nilai yang dikandung 

oleh sebuah kebudayaan dan unsur-unsur yang membedakannya dari kebudayaan 

lain. Nilai budaya merupakan tingkat tertinggi dan abstrak dari adat istiadat serta 

memberikan ciri dan karakter bangsa, suku bangsa, bahkan kelompok-kelompok 

masyarakat.  Nilai budaya tersebut meresapi hidup anggota masyarakat sejak 

dini, sehingga mengakar di dalam jiwa. Karena sifatnya sangat abstrak dan 

umum, maka nilai itu tidak dapat dioperasikan secara mudah. Nila-nilai budaya 

masih harus dijabarkan dalam bentuk norma yang operasional.
26

  

Masyarakat Melayu yang terkenal dengan budaya keislamannya. Memiliki 

ciri dan karakter yang berbeda dengan budaya lain. Budaya melayu merupakan 

bagian dari khazanah budaya Indonesia yang besar yang berasas agama Islam. 
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Agama Islam. Nilai-nilai Islam menjadi bagian budaya melayu yang tak 

terpisahkan. Zikri Darussamin dalam penelitiannya menjelaskan perbedaan asal 

usul suku bangsa tidak menghalangi untuk menjadi suku bangsa Melayu. Untuk 

menjadi suku bangsa melayu maka harus memenuhi tiga aspek yakni: beragama 

Islam, berbahasa melayu dan berbudaya Melayu.
27

 

Hasbullah mengatakan nilai-nilai budaya melayu yang identik dengan Islam 

dapat diketahui dengan empat bagian penting: 

1. Budaya Melayu yang pada mulanya kental dengan unsur kepercayaan 

sebelumnya digeser arah mitosnya dari mitos makhluk halus kepada 

kekuasaan Allah yang kekuasaannya meliputi dan mengatasi segala 

makhluk dan jagat raya. 

2. Teks atau matan budaya yang berbentuk lisan seperti mantera, monto, 

jampi, serapah diberi baju Islam. caranya mantera dimulai dengan 

Bismillah, sedangkan akhirnya disudahi dengan kata Allah dan 

Muhammad. Jadi, dari luar mantera terkesan Islami, meskipun 

muatannya masih ada unsur yang berasal dari kepercayaan lama. 

3. Dibuat karya-karya (terutama sastera) yang bercitra Islam untuk 

menandingi karya-karya yang masih berunsur syirik. Untuk menandingi 

berbagai mantera tersebut, maka dibuatlah tawar, do‟a dan lemu yang 

mengandung unsur Islam lebih dominan. Tawar dipakai untuk 

menggantikan mantera yang dibacakan untuk ramuan obat, dengan 

harapan keadaan si sakit akan kembali seperti semula (tawar) atau tidak 

ada apa-apa. Do‟a dipakai untuk mengharapkan keselamatan dalam 

berbagai keadaan. Sedangkan lemu merupakan semacam pengetahuan 

“hakikat” tentang sesuatu, yang diambil dengan membuat semacam 

tafsiran teks al-Qur‟an dan Hadis. 

4. Memperkaya budaya melayu dengan membuat berbagai karya tulis 

sebagaian besar para pengarang Melayu adalah ulama. Mereka 

disamping menulis kitab untuk kepentingan dakwah Islam, juga menulis 

hikayat, sya‟ir. Gurindam, dan pentun tarekat untuk memperkaya 

khasanah budaya Melayu yang Islami.
28

 

                                                             
27

 Zikri Darussamin, at, al, Integrasi Adat Melayu Riau dengan Islam: Studi Atas Pelaksanaan 

Kewarisan dalam Lingkungan Adat Melayu, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat UIN Suska Riau, 2014), h. 95 
28

 Hasbullah., Op.Cit, h. 188 



31 
 

 

Dari penjelasan di atas dapat diinterpertasi bahwa nilai-nilai budaya melayu 

terkait dengan ketauhidan/keimanan kepada Allah swt yang tercermin dalam 

perilaku kehidupan sehari-hari (akhlak al-Karimah) serta menjadi landasan 

dalam setiap karya sebagai media dakwah Islamiyah.  

D. Sistem Nilai Orang Melayu 

Orang melayu terkenal memiliki karya sastra yang sangat luas dan beragam. 

Dalam setiap karya sastra tertuang petuah, amanah serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Bahkan menurut Teeuw dalam Erba Rozalina Yulianti 

mengatakan tidak mungkin berbicara sastra tanpamemperhatikan nilai sastra. 

Nilai-nilai karya sastra dapat berupa: 

1. Nilai hedonik, yang memberikan kesenangan secara langsung. 

2. Nilai artistik, yang memanifestasikan keterampilan seseorang. 

3. Nilai Kultural, yang mengandung hubungan yang mendalam dengan 

suatu masyarakat atau kebudayaan. 

4. Nilai etik moral religious, dan 

5. Nilai praktis.
29

  

Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai yang cukup dominan mempengaruhi 

kehidupan orang melayu. Sistem nilai tersebut adalah Islam, Adat dan Resam 

(kebiasaan). UU Hamidy menjelaskan tata nilai Islam dipandang mampu 

memenuhi kebutuhan hidup di dunia, serta dapat menghadapi kematian, menuju 
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kehidupan yang kekal di akhirat. Bagi orang melayu nilai-nilai Islam dipandang 

sempurna tanpa cacat karena berasal dari Wahyu Allah, sampai kepada manusia 

melalui Rasul-Nya, dengan nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Sistem Nilai 

Islam diajarkan dan dipelihara oleh para ulama (lebai, orang siak, orang alim, 

pakih, tengku, tuan guru) mereka disebut dengan orang patut.
30

 

Sistem adat, dipandang oleh orang melayu sebagai seperangkat norma 

beserta sanksinya sebagai hasil rancangan lelulur yang bijaksana masa silam. 

Tata nilai ini mengatur hubungan antar puak dan suku serta hubungan dengan 

kerajaan atau negara. Jangkauannya terbatas ruang dan waktu terbatas dalam 

kehidupan di dunia saja.sistem nilai adat dipelihara disampaikan oleh para 

pemangku adat. Lebih tegas Luthfi dalam Tabrani Rab menyatakan bahwa adat 

bertujuan untuk menjaga keharmonisan susila dan sopan-santun dengan 

kejujuran, sebagai kekuatan yang tidak tertulis.
31

 

Sementara sistem resam, merupakan tata nilai puak Melayu yang berakar 

kuat kepada kesejarahan masa lampau. Dalam resam terpelihara nilai-nilai 

kepercayaan para lelulur, sehingga membayangkan kepurbakaannya, terdapat 

hubungan yang kuat dengan masa silam, membuat kadar Animisme-Hinduisme 

masih membekas. Bekasnya dapat dilihat dalam tata hubungan manusia dengan 

alam, seperti membuka hutan rimba, turun ke laut, menghadapi bencana alam, 
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mengobati penyakit dan sebagainya. Tata nilai resam dipandu oleh pawang, 

bomo, kemantan, dan dukun. 

Dari pembahasan di atas dapat diinterpertasi bahwa tata kehidupan orang 

melayu tidak lepas dari tiga sistem nilai itu. nilai-nilai yang diberikan Islam 

sangat tinggi kualitasnya, paling elok dan ideal. Nilai yang diberikan adat 

merupakan hasil pemikiran yang mendaalam dari datuk-datuk terdahulu tentang 

bagaimana sebaiknya kehidupan bermasyarakat diatur, harmonis, dan damai 

bahagia. Sistem nilai resam atau kebiasaan mencoba membuat keharmonisan 

antara manusia dengan alam.
32

 

Dengan sistem nilai tersebut orang melayu seolah menjadi corak atau 

berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Kepribadian atau personality berasal 

dari bahsa latin persona yang artinya topeng ata pemain sandiwara. Dalam ilmu 

jiwa kajian pribadi lebih banyak menyangkut wajah yang sebenarnya, yang 

berada dibalik topeng. Ada pula yang menyatakan kepribadian berasal dari 

bahasa latin persun yang artinya wajah yang sesungguhnya. Hingga saat ini 

pengertian persona (topeng) dan persun (wajah sesungguhnya) memang tidak 

dapat dilihat dalam kehidupa sehari-hari. Secara Psikologis yang dimaksud 

dengan kepribadian adalah intisari kejiwaan seseorang atau dengan kata lain 

sebagai suatu interaksi biologis dengan budayanya, sehingga memberikan corak 
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pada tingkah laku seseorang, sikap, cara, dan pikiran sebagai aktifitas kejiwaan 

dan penyesuaian dengan kemampuannya.
33

 

E. Dua Unsur Penting Pendidikan dalam Budaya Melayu 

1. Pendidik dalam Budaya Melayu 

Islam yang menjadi asas bagi budaya melayu memberikan gambaran 

jelas kriteria seorang pendidik maupun kedudukannya dalam Islam. Seorang 

pendidik memiliki tempat istimewa dalam Islam. Nabi Muhammad saw 

menjelaskan bahwa “sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar al-

Qur‟an dan mengajarkannya”. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan 

“jadilah kamu guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta, dana 

janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi 

rusak”. Terdapat juga hadis “tinta seorang ilmuwan (ulama) lebih berharga 

ketimbang darah para syuhada”. Hadis ini menjelaskan betapa baik dan 

pentingnya kedudukan guru/pendidik dalam Islam. 

Pendidik dalam konteks pendidikan Islam memiliki beberapa istilah 

murabbi, mu‟allim, muaddib, mudarris dan mursyid. Istilah itu memiliki 

tempat tersendiri dalam peristilahan yang dipakai dalam konteks pendidikan 

Islam. Menurut Ahmad Tafsir dalam Mujib dan Jusuf Mudzakir pendidik 

adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta 
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didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik 

potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).
34

 

Dalam pengertian itu pendidik yang baik adalah yang bertanggung 

jawab penuh terhadap perkembangan peserta didik baik jasmaniayah 

maupun ruhaniayahnya. Potensi peserta didik (fitrah) merupakan sasaran 

utama dalam usaha pengembangan yang dilakukan pendidik. Peserta didik 

dipandang belum memiliki kedewasaan yang matang maka perlu diarahkan 

dan dibimbing oleh pendidik agar mencapai ketingkat dewasa dan mampu 

bertanggung jawab dengan dirinya sendiri maupun orang lain.
35

 

Pendidik perlu menyadari kedudukannya mendapat tempat yang tinggi 

dan mulia disisi Allah swt dan Rasulnya. Oleh karena itu pendidikan perlu 

dilakukan dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Pendidik perlu 

melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, kompetensi 

yang menjadi daya dukung untuk melaksanakan tugasnya sebagai orang 

yang bertanggung jawab mengembangkan potensi (fitrah) dan mengantarkan 

peserta didik ketingkat dewasa.  

Weins Tanlain dalam Saiful Bahri Djamarah mengatakan seorang guru 

yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat sebagai berikut: 

1. Menerima dan mematuhi segala norma, nilai-nilai kemanusiaan. 

2. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, dan gembira (tugas 

bukan menjadi beban baginya). 
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3. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta 

akibat-akibat yang timbul (kata hati). 

4. Menghargai orang lain, termasuk anak didik. 

5. Bijaksana dan hati-hati (tidak nekat, tidak sembrono, tidak sehat 

akal). 

6. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
36

 

 

Menjadi guru/pendidik perlu disadari dengan penuh tanggung jawab 

baik terhadap dirinya maupun peserta didik. Muhammad Nawawi al-Jawi al-

Bantani dalam Mujib dan Jusuf mengatakan pendidik perlu memiliki 

berbagai kode etik pendidik, antara lain: 

1. Menerima segala problema peserta didik dengan hati dan sikap 

terbuka dan tabah. 

2. Bersikap penyantun dan penyayang. 

3. Menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak. 

4. Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesame. 

5. Bersifat rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok 

masyarakat. 

6. Menghilangkan aktifitas yang tidak berguna dan sia-sia. 

7. Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat 

IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada taraf maksimal. 

8. Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta 

didiknya. 

9. Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut 

terhadap peserta didik yang belum mengerti dan mengetahui. 

10. Meninggalkan sifat menakutkan kepada peserta didik, terutama 

pada peserta didik yang belum mengerti dan memahami. 

11. Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, 

walaupun pertanyaannya itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan 

masalah yang diajarkan. 

12. Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya. 

13. Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, 

walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik. 

14.  Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang 

membahayakan. 
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15. Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik serta terus-menerus 

mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang 

akhirnya mencapai tingkat taqarrub kepada Allah SWT. 

16. Mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardhu kifayah 

(kewajiban kolektif, seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi, 

dan sebagainya) sebelum mempelajari ilmu fardhu „ain (kewajiban 

individual, seperti akidah, syariah, dan akhlak). 

17. Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan kepada peserta 

didik.
37

 

 

Dari penjelasan di atas dapat diinterpertasi bahwa tugas guru 

menyangkut segala aspek berkaitan dengan personal guru serta interpersonal 

guru. Dari sisi personal guru bahwa guru benar-benar memiliki gairah, 

semangat, ikhlas untuk mengarahkan semua kemampuannya mengantarkan 

anak didik menjadi dewasa. Dari sisi interpersonal kaitanya dengan 

hubungannya dengan siswa, guru memposisikan dirinya sebagai fasilitator 

yang siap menjadi mitra dalam proses belajar-mengajar serta mejadi 

pemecah segala problema yang dihadapi peserta didik.  

Amatembun dalam Saiful Bahri Djamarah menyebutkan bahwa guru 

adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di 

sekolah dan di luar sekolah.
38

 Abudin Nata mengatakan bahwa pendidik 

hendaknya seorang yang manusiawi, humanis, demokratis, terbuka, adil, 

jujur, berpihak kepada kebenaran, menjunjung akhlak mulia, toleran, 

egaliter, bersahabat, pemaaf, dan menggembirakan, dengan sifat-sifat yang 
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demikian itu maka seorang pendidik dapat menyelenggarakan kegiatan 

belajar-mengajar dalam keadaan partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan.
39

 

Dalam lintas budaya melayu yang identik dengan Islam. Kedudukan 

guru memiliki kedudukan/tempat yang mulia. Tennas Effendy menyebutkan 

mendidik dan membela anak amatlah diutamakan dalam kehidupan orang 

melayu. tujuan utama dari upaya yang dimaksud adalah agar anaknya mejadi 

“orang”, yakni manusia yang sempurna lahiriah dan batiniah.
40

 

Dari penjelasan tersebut dapat diinterpertasi bahwa usaha mendidik 

anak-anak dalam lintas budaya melayu memiliki tujuan menyiapkan anak-

anak yang dewasa dan mantap secara lahiriah dan batiniah agar menjadi 

orang yang bertuah yang membawa kebahagiaan dalam keluarga, membawa 

kelapangan, kerukunan dan kesejahteraan baik keluarga mauoun 

masyarakatnya.  

Dalam upaya menjadikan anak yang mantap secara lahiriah dan 

batiniah, pendidik perlu memperhatikan berbagai ungkapan melayu agar 

usaha mendidik yang dilakukan terlakasana dengan baik. Dalam ungkapan 

melayu disebutkan: 

Sebelum anak ditunjuk ajari,  

Baikkan dulu akhlak sendiri 

Sebelum anak ditunjuk ajar 

Diri sendiri hendaklah benar 
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Sebelum anak ditunjuk petuah 

Baikkan diri elokkan tingkah 

Sebelum member petuah amanat  

Diri sendiri elok tabiat 

Kalau hendak mendidik anak 

Tunjukkan padanya contoh yang lunak 

Kalau hendak mendidik anak 

Contoh yang baik hendaklah nampak 

Kalau hendak mendidik anak 

Tingkah laku hendaklah tunak 

Kalau hendak mendidik anak 

Muka manis lidapun lunak 

Kalau hendak mendidik anak 

Jangan sekali sepak menyepak 

Kalau hendak mendidik anak 

Jauhkan sifat buruk dan rusak
41

 

 

Ungkapan-ungkapan di atas menuntun pendidik agar usaha mendidik 

yang dilakukan terlaksana dengan baik menjadikan anak mantap secara 

lahiriah dan batiniah, maka pendidik perlu berupaya agar selalu menghiasi 

diri dengan akhlak karimah, tabiat yang baik, benar, tingkah laku yang elok, 

menjadi tauladan atau contoh yang baik, tunak, bermuka manis dan lunak 

lidah, tidak sepak menyepak dan menjauhi sifat buruk dan rusak.  

Dalam ungkapan lain dijelaskan: 

Mendidik anak lahir dan batin 

Supaya hidup dan matinya terjamin 

Kalau anak hendak selamat 

Ajari ilmu dunia akhirat 

Kalau hendak anak bertuah 

Ajari ilmu dijalan Allah
42
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Dari berbagai ungkapan di atas dapat diinterpertasi bahwa pendidik 

dalam lintas budaya melayu orang tua/pendidik memiliki peran yang sangat 

penting dalam mengantarkan anak didik menjadi dewasa serta mantap 

lahiriah dan batiniah. Usaha pendidikan yang dilakukan pendidik bermuara 

bertujuan kepada Allah swt, agar selamat dunia dan akhirat. Tennas Effendy 

mengatakan “supaya kebawah ia berakar, supaya keatas is berpuncak, 

supaya ditengah ia berbatang, supaya mengelak azab dunia, supaya 

menjaduh siksa neraka”.
43

 Maknanya orientasi pendidikan harus 

menyiapakan anak didik agar selamat dunia dan akhirat.  

2. Peserta Didik dalam Budaya Melayu 

 

Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang 

tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religious 

dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Peserta didik 

cakupannya lebih luas dari pada anak didik. Peserta didik tidak hanya 

melibatkan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Istilah peserta didik bukan 

hanya orang yang belum dewasa dari segi usia, melainkan juga orang-orang 

yang dari segi usia sudah dewasa, namun dari segi mental, wawasan, 

pengalaman, keterampilan dan sebagainya masih memerlukan bimbingan.
44

 

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik 
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buaknlah binatang, tetapi manusia yang mempunyai akal, anak didik adalah 

unsur manusia yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Dalam 

perspektif psikologis anak didik adalah sejenis makhluk hidup yang 

membutuhkan pendidikan (homo education).
45

 

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern 

menyebutkan demikian karena peserta didik (tanpa pandang usia) adalah 

subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaanya. Selaku 

pribadi yang memiliki ciri khas dan otonom ia mengembangkan diri 

(mendidik diri) secara terus menerus guna memecahkan masalah-masalah 

hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya.
46

 

Dapat diinterpertasi pengertian di atas memberikan batasan jelas bahwa 

peserta didik adalah individu yang belum dewasa yang karenanya 

memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa serta 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Menurut Sutari Imam Barnadib, 

Suwarno dan Siti Mechati dalam Saiful Bahri Jamarah peserta didik 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Belum memiliki pribadi yang dewasa susila sehingga masih 

menjadi tanggung jawab pendidik (guru). 

2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya 

sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. 

3. Memiliki sifat-sifat dasar menusia yang sedang berkembang secara 

terpadu yaitu kebutuha biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, 

kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, 
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jari), latar belakang, sosial, latar belakang biologis (warna kulit, 

bentuk tubuh, dan lainnya) serta perbedaan individual.
47

 

 

Umar Tirtarahardja & La Sulo menyebutkan ciri khas peserta didik yang 

perlu dipahami oleh pendidik adalah sebagai berikut: 

1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga 

merupakan insan yang unik. 

2. Individu yang sedang berkembang. 

3. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan 

manusiawi. 

4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.
48

 

 

Dalam pendidikan Islam terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan 

peserta didik. Istilah itu antara lain tilmidz (jamaknya talamidz), murid, 

thalib (jamaknya al-Thullab), dan muta‟allim. Secara etimologi kosakata 

tilmidz (jamaknya talamidz) yang berarti murid laki-laki, atau tilmidzah 

(jamaknya talamidzah) yang berarti murid perempuan. Istilah ini selanjutnya 

menunjukkan peserta didik yang berada pada tingkat madrasah awaliyah 

atau sekolah permulaan pada Taman Kanak-kanak (TK) atau Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) dan sejenisnya.  

Tilmidz dan tilmidzah semuanya menggambarkan sebagai orang yang 

baru belajar, belum memiliki wawasan, dan masih amat bergantung kapada 

guru belum menggambarkan kemandirian, masih membutuhkan masukan 
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berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya, sehingga 

masih banyak memerlukan bimbingan.
49

 

Selanjutnya kosakata murid adalah isim fa‟il (nama yang melakukan 

pekerjaan), yang berasal dari kata arada, yuridu, muridan yang berarti orang 

yang menghendaki sesuatu. Pengertian ini dapat dimengerti karena seorang 

murid adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya 

agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-

sungguh.
50

 Istilah murid lebih lanjut digunakan bagi pengikut ajaran tasawuf 

dan berarti orang yang mencari hakikat kebenaran spiritual di bawah 

bimbingan dan arahan seseorang pembimbing spiritual (mursyid). Istilah 

murid lebih lanjut digunakan pada seseorang yang sedang menuntut ilmu 

pada tingkat sekolah dasar, mulai Ibtidaiyyah sampai Aliyah. 

Selanjutnya kosakata thalib berasal dari bahasa arab thalaba, yathlubu, 

thalaban, thaliban yang secara harfiah berarti orang yang mencari sesuatu. 

Adapun istilah tasawuf, thalib adalah orang yang menempuh jalan spiritual 

dengan cara nempa dirinya dengan keras untuk mencapai derajat sufi, istilah 

thalib selanjutnya digunakan untuk peserta didi yang menempuh pendidikan 

di perguruan tinggi.
51
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Selanjutnya istilah muta‟allim berasal dari kata allama, yu‟allimu 

muta‟alliman yag berarti orang yang sedang menuntut ilmu. Kata muta‟allim 

lebih bersifat universal yaitu mencakup semua orang yang menuntut ilmu 

pada semua tingkatan, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi 

dengan kata lain kata muta‟allim mencakup pengertian murid, tilmidz, 

thalib.
52

 

Dalam pendidikan Islam peserta didik perlu memiliki sifat-sifat dan 

kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 

proses-belajar mengajar secara langsung maupun tidak langsung. Imam al-

Ghazali seperti dikutib Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir merumuskan 

sebelas pokok kode etik peserta didik sebagai berikut: 

1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah 

swt.  

2. Mengurangi kecendrungan kepada duniawi dibandingkan masalah 

ukhrawi. 

3. Bersikap tawadhu‟ (rendah hati) dengan cara menanggalkan 

kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya.  

4. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, 

sehingga terfokus da dapat memperoleh suatu kompetensi yang 

utuh dan mendalam dalam belajar. 

5. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji (mahmudah), baik untuk 

ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu yang 

tercela (madzmumah).  

6. Belajar dengan bertahap dan berjenjang dengan memulai pelajaran 

yang mudah (konkret) menuju pelajaran yang sukar (abstrak) dari 

ilmu yang fardhu „ain menuju ilmu yang fardhu kifayah. 

7. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang 

lainya. 

8. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan pelajari sehingga 

mendatangkan objektifitas dalam memandang suatu masalah. 
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9. Memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban 

sebagai makhluk Allah swt. Sebelum memasuki ilmu duniawi. 

10. Menganal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan yaitu 

ilmu yang bermanfaat dapat membahagiakan, menyejahterakan, 

serta member keselamatan hidup di dunia dan akhirat. 

11. Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana 

tunduknya orang sakit terhadap dokternya. Mengikuti segala 

prosedur dan metode madzhab yang diajarkan oleh pendidik. 

Pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik 

untuk mengikuti kesenian yang baik.
53

 

 

Berkaitan dengan ketaatan peserta didik terhadap petuah atau nasehat 

dari pendidik, dalam tunjuk ajar melayu disebutkan: 

Wahai ananda belahan diri 

Kerja menyalah jangan hampiri 

Berbuat maksiat jangan sekali 

Supaya hidupmu diberkahi ilahi 

 

Wahai ananda intan terpilih  

Jadilah engkau anak yang saleh 

Berbuat baik jangan memilih 

Bergaul jangan memilih kasih 

 

Wahai ananda kekasih ibu  

Dalam beramal dalamkan ilmu 

Dalam beriman janganlah ragu 

Ridho Allah yang engkau rindhu
54

 

 

Dari ungkapan di atas dapat diinterpertasi bahwa pendidik dalam hal ini 

adalah orang yang bertanggung jawab mengantarkan peserta didik ketingkat 

dewasa dan mampu menyelesaikan segala problem kehidupan yang 

dihadapinya. Dalam usahanya mengantarkan peserta didik menjadi dewasa, 

pendidik menggunakan nasehat-nasehat untuk dipahami dan diamalkan 

                                                             
53

  Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, Op. Cit, h. 114 
54 Tennas Effendy, Op.Cit, h. 34 



46 
 

peserta didik. Nasehat yang disampaikan berdasarkan ungkapan di atas 

berupa menghindari pekerjaan yang tidak baik (menyalah), menjauhi 

maksiat, berusaha menjadi anak yang saleh, perlunya mendalami ilmu dalam 

beramal dan memantapkan iman dan mencari ridho Allah swt. 

Tennas Effendy menggambarkan tentang sikap orang Melayu harus 

menghormati, bersikap santun, berterima kasih atas budi baik gurunya. Guru 

yang mendidik dan mengajar, mencelikkan mata, menyingkap ilmu 

pengetahuan yang dapat dijadikan modal dalam kehidupan dunia dan 

akhirat.
55

 Dalam sebagaian syair dijelaskan: 

Terhadap guru hendaklah hormat 

Petuanya didengar amanahnya diingat 

Terhadap guru bersangka baik 

Lebih kurangnya jangan diusik 

Ambil ilmu secara baik 

Bagai menmba air di tasik
56

 

 

Demikian gambaran sikap yang perlu dimiliki oleh peserta didik Melayu 

terhadap gurunya. Peserta didik harus hormat, sopan santun, berakhlak 

mulia, berprasangka baik dengan guru dan lain-lain. Tennas Effendy 

mengatakan nilai sopan santun sangat penting bagi orang Melayu, bahkan 

kepada siapa saja hendaknya peserta didik mengutamakan sopan santun, 

dalam ungkapan dikatakan “bercakap dengan adab, berbual dengan akal, 

berbicaraberkira-kira, santun pada yang tua, sayang pada yang muda, yang 
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tua dituakan, yang muda diperhatikan”.
57

 Dalam syair Bujang Tan Domang 

disebutkan “ingat-ingatlah engkau anak, elok rupa karena budi, elok bangsa 

karena bahasa, jangan anak menyebut budi, adat hidup di atas dunia, awak 

berkawan karena budi, budi elok perangai terpuji”.
58

 

a. Penelitian yang Relevan 

Pokok kajian dalam penelitian ini hanya memusatkan perhatian kepada 

penyelidikan terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

Tunjuk Ajar Melayu karya Tennas Effendy. Sepengetahuan penulis belum yang 

ada yang mengkaji tentang permasalahan tersebut. Namun, terdapat penelitian 

yang mengkaji nilai-nilai akhlak dalam karya sastra Melayu yang mendekati 

kajian penelitian ini.  

Diantaranya penelitian tesis tentang nilai-nilai akhlak yang ditulis oleh 

Mu‟awiyah pada tahun 2012 di UIN SUSKA Riau yang berjudul “nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Sya‟ir “ikan terubuk”. Muawiyah  menyimpulkan 

ditinjau dari isi dan muatannya sya‟ir ikan terubuk termasuk dalam kategori 

sya‟ir kiasan, di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan akhlak mulia, agar 

senantiasa berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Termasuk akhlak mulia 

yang terkandung sya‟ir ikan terubuk adalah memulai sesuatu dengan menyebut 

nama Allah dan senantiasa tawadhu‟, selalu bermuka manis, memiliki perangai 
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yang lembut dan halus dalam bertutur kata, selalu mawas diri, mengendalikan 

hawa nafsu dan senantiasa bertawakal kepada Allah, ridha dengan anugrahNya 

dan pandai menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bergaul 

dengan orang-orang yang berakal dan menjauhi orang yang jahat. 

Karya ilmiyah lain yaitu tesis yang ditulis oleh Suhaimi pada tahun 2012 di 

UIN SUSKA Riau dengan judul “Nilai-nilai Moral dalam Novel Siti Nurbaya 

Kasih Tak Sampai Karya Marah Rusli”. Suhaimi menyimpulkan bahwa dalam 

Novel Siti Nurbaya karangan Marah Rusli terdapat nilai-nilai moral tentang 

tanggung jawab, disiplin, penghormatan kepada orang tua, kecerdasan 

intelektual, progresif, dinamis tapi juga agamis. Selain itu terdapat nilai-nilai lain 

tentang perencanaan dalam pengajaran, tugas interaktif, lingkungan belajar dan 

tugas manajemen evaluasi yag termaktub dalam metode pembelajaran berbasis 

masalah dari Novel Siti Nurbaya karangan Marah Rusli.  

Selain penelitian di atas, terdapat karya ilmiah lain yakni tesis yang 

mengkaji pendidikan akhlak  yang ditulis oleh Khairan Efendi pada tahun 2010 

di UIN Suska Riau dengan judul “Konsep Pendidikan Akhlak: Studi Atas 

Pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari dan Buya Hamka”. Khairan Efendi 

menyimpulkan pendidikan akhlak di awali pemikiran, akal dan hati yang bersih 

yang berlandaskan al-Qur‟an dan Hadis. Seorang pelajar hendaknya ikhlas, 

mengutamakan ilmu wajib, menghormati ulama dan guru, mencarifigur guru 

yang baik dan guru yang berakhlak terpuji serta mengerti dengan syari‟at Islam. 

Seorang murid memilki kewajiban menghormati dan mengakui kelebihannya 
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karena guru telah meninggalkan jasa dan member petunjuk dan bimbingan 

kepada murid. Seorang guru perlu memiliki 4 ilmu yang perlu dikuasai yakni 

pengetahuan tentang pencipta, sifat-sifat-Nya, tentang ibadah dan ilmu tentang 

prilaku, luas pengetahuan dan pemikirannya, bijaksana dan pemaaf dan tenang 

member pengajaran kepada murid.  

Dari penjelasan di atas dapat diinterpertasi bahwa penelitian-penelitian di 

atas terkait dengan kajian nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam karya sastra 

sya‟ir dan novel. Sedangkan penelitian yang terakhir mengkaji tentang konsep 

pendidikan akhlak studi pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari dan Hamka. Dalam 

penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengkaji tentang unsur-unsur 

pendidikan dalam Tunjuk Ajar Melayu Riau karya Tennas Effendy, walaupun 

terdapat kesamaan sisi kajian pendidikan, namun fokus penelitian ini lebih 

mengarah kepada kajian ungkapan-ungkapan yang terkandung dalam Tunjuk 

Ajar Melayu Riau karya Tennas Effendy tentang unsur-unsur pendidikan 

sehingga penelitian ini kiranya layak untuk dilaksanakan. 

 

 

 


