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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan akhlak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pendidikan agama, pendidikan akhlak menempati posisi sangat penting dalam 

Islam, karena kesempurnaan seseorang tergantung pada kebaikan dan kemuliaan 

akhlak. Akhlak yang baik tidak akan terwujud pada seseorang tanpa adanya 

pembinaan. Oleh karena itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-

hari.Secara bahasa akhlaq berasal dari bahasa arab, adalah bentuk  jama‟ dari kata 

 dalam kamus Munjid mengandung makna : Budi pekerti, perangai dan ,خلك :

tingkah laku atau tabi‟at.
1
 Sedangkan Hamid Yunus menjelaskan; 

 .االخالق هي صفاث االوسان االدبيت

Artinya : 

“Akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik”.
2
 

Dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan akhlaq ialah sifat-sifat 

yang dibawa manusia semenjak lahir yang tertanam dalam jiwa dan selalu ada 

padanya.Sedangkan Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlaq adalah kebiasaan 

kehendak.
3
Ini menunjukkan makna bila kehendak itu dibiasakan terhadap sesuatu, 

maka kebiasaan itu disebut akhlaq. Imam al-Ghazali lebih jauh menjelaskan ; 

Akhlaq ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 
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perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
4
 

Akhlak pada hakikatnya dapat disimpulkan suatu sifat yang telah meresap 

dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga muncul berbagai macam perbuatan 

dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan memerlukan pemikiran. 

Perbuatan yang muncul tersebut bisa yang baik dan bisa yang buruk, yang terpuji 

dan yang tercela. Dalam sebuah Hadisnya, Nabi bersabda : 

البر ما يذخل الجىت , لال رسىل اهلل صلً اهلل عليه وسلم: عه ابي هريرة رضً اهلل عىه لال

 .تمىي اهلل وحسه الخلك

Artinya : 

“Dari Ab Hurairah ra, ia berkata: Yang  paling banyak di antara orang 

yang masuk sorga itu ialah orang yang bertaqwa kepada Allah dan baik budi 

pekertinya”.
5
 

Dalam pembahasan ini, yang dikaji berkenaan dengan akhlaq yang terpuji 

(Akhlaq al-Karimah). Tingkah terpuji merupakan perbuatan-perbuatan  yang baik, 

lawan dari yang buruk. Pertanyaan yang muncul, apa yang dimaksud dengan 

baik? Dari segi bahasa mengandung makna “baik” adalah  terjemahan dari kata 

khair. Dalam Bahasa Arab, Louis Ma‟luf  mengatakan yang dikatakan baik 

adalah, sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan.
6
 Sedangkan Ahmad Charis 

Zubair berpendapat : Baik adalah suatu yang diinginkan, yang diusahakan dan 

yang menjadi tujuan manusia. Tingkah laku manusia adalah baik, jika tingkah 
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laku itu menuju kesempurnaan manusia.Kebaikan disebut juga Value (nilai) 

apabila kebaikan itu bagi seorang menjadi kebaikan yang kongkrit. 

Dari beberapa pendapat di atas, mengambarkan bahwa yang dimaksud 

baik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur dan bermartabat, 

menyenangkan dan disukai manusia.Penjelasan tentang baik tersebut 

menunjukkan banyak perbuatan-perbuatan yang tergolong baik, dalam artian 

perbuatan yang terpuji.  

Secara garis besar, ajaran dan nilai-nilai akhlak dalam Islam terkandung di 

dalam al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara ayat al-Qur‟an yang 

membahas tentang ajaran dan nilai akhlak yang terdapat dalam surat al-ahzab ayat 

21: 

                                       

Artinya 

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang berharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah”.
7
 

 

 Ayat tersebut memberikan petunjuk dan mengingatkan kepada manusia 

bahwa pada diri Rasulullah itu sudah terdapat contoh akhlak atau yang 

mulia.
8
Sementara itu di dalam hadis Nabi juga ditemukan butiran-butiran ajaran 
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dan nilai-nilai akhlak, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar 

dengan sanadnya dari Anas bin Malik r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 .اكمل المؤمىيه ايماوا احسىهم خلما

Artinya: 

“Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang 

sempurna budi pekertinya”.
9
 

 Sebagaimana halnya pembahasan akhlak  yang berhubungan dengan 

perbuatan dan tingkah laku manusia, bila kita melihat dalam suatu masyarakat 

terdapat bermacam ragam corak tingkah laku dan perbuatan dari setiap individu. 

Sesuai dengan adat kebiasaannya, pengalamannya dan ilmu pengetahuan yang 

mempengaruhinya.Dari hal demikian dapat digambarkan pribadi kehidupan 

seseorang dan juga cerminan dari suatu bangsa.Jika akhlak orang itu baik, maka 

cerminan bangsa pun jadi baik dan apabila akhlaknya jelek, cerminan bangsanya 

pun jelek. Dalam pantun melayu disebutkan: 

Diribut runduklah padi 

Dicupak datuk temanggung 

Hidup kalau tidak berbudi 

Duduk tegak kemari canggung
10

 

 

Bersamaan dengan pantun Melayu diatas dalam syair Arab oleh Syauqi 

Bey sebagaimana di kutip oleh Hamka, mengatakan: 

“Satu bangsa terkenal ialah lantaran budinya. 

Kalau budinya telah habis, nama bangsa itu pun hilanglah”.
11
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Kelebihan dan perbedaan manusia dari pada jenis makhluk yang lain, ialah 

manusia itu bilamana bergerak, maka gerak dan geriknya itu timbul dari dalam, 

bukan dari luar. Segala usaha, pekerjaan, langkah yang  dilangkahkan, semuanya 

itu timbul dari pada suatu maksud yang tertentu dan datang dari suatu perasaan 

yang tinggi, yang mempunyai kekuasaan penuh dalam dirinya.
12

 

Dalam kehidupan sehari-hari, semenjak dahulu sampai sekarang bahkan 

untuk masa yang akan datang, perkataan akhlak sangat mudah untuk diucapkan, 

namun aplikasinya sangat sulit dijumpai terhadap apa yang diucapkan tersebut. 

Akhlak erat kaitannya dengan perbuatan seseorang.Akhlak secara garis besar di 

bagi kepada dua bagian, yaitu akhlak mahmudah artinya akhlak yang di nilai 

dengan baik dan akhlak mazmumah yang di nilai dengan buruk.Secara teoritis 

macam-macam akhlak tersebut berinduk kepada tiga perbuatan yang utama, yaitu 

hikmah (bijaksana), syaja`ah (perwira atau kesatria), dan iffah (menjaga diri dari 

perbuatan dosa dan maksiat). Ketiga macam induk akhlak ini muncul dari sikap 

adil, yaitu sikap pertengahan atau seimbang dalam mempergunakan ketiga potensi 

rohaniyah yang terdapat dalam diri manusia, yaitu akal (pemikiran) yang berpusat 

di kepala, ghadab (amarah) yang berpusat didada, dan  nafsu syahwat (dorongan 

seksual) yang berpusat di perut. Akal yang di gunakan secara adil akan 

menimbulkan hikmah, sedangkan amarah  yang di gunakan secara adil akan 

menimbulkan sikap perwira, dan nafsu syahwat yang di gunakan secara adil akan 

menimbulkan iffah yaitu yang dapat memelihara diri dari perbuatan maksiat, 
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dengan demikian inti akhlak pada akhirnya bermuara pada sikap adil dalam 

mempergunakan potensi rohaniyah yang di miliki manusia.
13

 

Akhlak yang baik tidak akan terwujud pada seseorang tanpa adanya 

pembinaan yang dilakukan. Oleh karena itu perlu diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Implementasi pembinaan akhlak dilakukan dalam 

lingkungan keluarga, masarakat atau lingkungan dan pendidikan. Fenomena 

kemerosotan akhlaq semakin mempertegas urgensi dan pentingnya pemberdayaan 

kembali pendidikan akhlaq. Hemat penulis, pendidikan akhlaq merupakan faktor 

penting dan penentu atau instrument kunci dalam upaya memproduk, 

membangun, atau mengembangkan individu dan masyarakat yang beradab, sesuai 

dengan nilai-nilai akhlaq al karimah. 

Persoalannya adalah, selama ini sebenarnya kita telah melaksanakan 

pendidikan akhlaq, baik di rumah maupun lembaga-lembaga pendidikan formal, 

seperti sekolah dan madrasah. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional sendiri secara eksplisit ditegaskan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan 

pendidikan Nasional adalah membentuk manusia yang berakhlaq mulia.
14

 Namun, 

sepertinya kita gagal dalam membentuk manusia yang berakhlaq mulia itu. 

Fenomena yang terjadi pada kalangan pelajar saat ini merupakan salah satu bukti 

akan „kegagalan‟ tersebut. Karenanya, mencermati hal itu maka diskusi akan 

perbincangan tentang pendidikan akhlaq semakin menemukan urgensinya. Sebab, 

salah satu persoalan krusial yang harus direspon dan diatasi oleh dunia pendidikan 

adalah masalah akhlaq. 
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Pendidikan akhlaq pada dasarnya adalah suatu proses edukasi untuk 

membantu setiap individu muslim mengaktualisasi potensi dirinya, baik jasmani 

maupun rohani (al-‟aql, al- qalb, dan al-nafs), agar berkemampuan menata 

hubungan baik dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama manusia, dan alam semesta. 

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pendidikan akhlaq adalah untuk 

menanamkan dan mendisiplinkan nilai-nilai, norma-norma, atau kaedah-kaedah 

tentang baik-buruk atau terpuji-tercela ke dalam diri dan kepribadian manusia 

muslim agar mereka berkemampuan memilih untuk menampilkan prilaku yang 

baik atau terpuji dan menghindari atau meninggalkan prilaku buruk atau tercela 

dalam kehidupannya. Dengan demikian, produk akhir dari pendidikan akhlaq 

adalah terbentuknya “Insan Adaby”, yaitu manusia muslim yang mampu 

mendisiplinkan al-jism, al-„aql, al-qalb, dan al-nafs-nya dengan akhlaq yang 

mendorong mereka untuk senantiasa menampilkan prilaku mulia sepanjang 

hidupnya. 

Urgensi pendidikan akhlak tidak boleh dipandang sebelah mata, sudah 

menjadi kewajiban siapa saja untuk sama-sama mendukung pembinaan dan 

pembentukkan akhlak. Pentingnya pendidikan akhlak adalah untuk membentuk 

manusia menjadi budi pekerti yang baik dan sopan, santun, ramah dan sebagainya. 

Sebenarnya apa hal-hal yang penting dalam akhlak ? pentingnya pendidikan 

akhlak adalah untuk membentuk manusia menjadi budi pekerti yang baik, sopan, 

santun, ramah dan berakhlak yang mulia.  

Banyak tokoh Islam yang membahas dan menulis tentang bagaimana 

menjadi manusia yang baik dalam kehidupan ini. Diantaranya adalah Haji Abdul 
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Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan Hamka. Beliau seorang pemikir 

Indonesia yang berasal dari Sumatra Barat. Beliau dilahirkan di sungai Batang 

Maninjau pada 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H),ayahnya ialah ulama 

Islam terkenal. Haji Abdul Karim Amrullah.
15

Hamka seorang yang berpikiran 

maju yang mempunyai banyak karya yang meliputi berbagai macam ilmu seperti 

teologi, tasawuf, filsafat, pemikiran pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqih, sastra 

dan tafsir. Namun, yang menjadi pusat pembahasan penulis adalah menyoroti 

Hamka sebagai seorang pendidik, khususnya tentang pendidikan akhlak . 

Pembahasan tentang pendidikan akhlak, Hamka memberikan ulasan 

bahwa seseorang yang berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu melakukan 

perbuatan yang benar dan selalu memerangi hawa nafsunya dari perbuatan yang 

tidak benar.Perbuatan baik itu membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat dan 

sanggup melawan hawa nafsu dari keburukan dan lalai daripada 

kebaikan.
16

Akhlak menurut Hamka adalah segala usaha, pekerjaan, langkah yang 

dilangkahkan, semuanya timbul dari pada suatu maksud yang tertentu dan datang 

dari suatu perasaan (jiwa) yang paling tinggi yang mempunyai kekuasaan penuh 

pada dirinya.
17

 

Hamka merumuskan konsep pendidikan Akhlak mencakup empat 

keutamaan, yaitu syajaah, iffah, hikmat dan adl.
18

Pendidikan Syajaahitu karena 

timbul adanya sifat tahawwur dalam diri seseorang. Untuk mencapainya orang 

tersebut hendaklah sadar akan akibat yang akan ditempuh jika tahawurnya 
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diteruskan juga. Menyadari akan bahayanya dan memaksakan diri untuk tidak 

melakukannya. Pendidikan Iffah artinya kesanggupan menahan diri.Gunanya ialah 

untuk mengekang diri jangan sampai suka menempuh suatu kepuasan yang 

membawa kemelaratan.Cara mencapainya seseorang perlu menghindarkan sesuatu 

yang lezat atau nikmat yang bersifat sebentar saja. Hikmat diartikan dengan 

bijaksana yaitu keutamaan yang diberikan Allah kepada manusia, supaya manusia 

dapat mengendalikan syahwatnya dan kemarahannya, jangan sampai ia melantur. 

Untuk menjadi hikmat seseorang harus mampu menghilangkan sifat kebodohan 

yang terdapat dalam diri.Untuk itu perlu adanya pendidikan dan pengajaran agar 

menghilangkan sifat tersebut.Sedangkan adl adalah keadilan yang mampu 

mengendalikan diri, sehingga marah, syahwat, dan akal budi pun menjadi 

seimbang.Agar menjadi adil seseorang harus mampu menempatkan keadilan pada 

situasi yang tepat. Keempatnya ini mengandung unsur penting dalam diri 

seseorang agar orang tersebut tidak terjerumus dalam sifat yang tidak terpuji dan 

merugikan diri sendiri yang akhirnya membawa kesengsaraan bagi dirinya dan 

bagi orang lain.  

Seseorang yang melakukan hal yang buruk akan berakibat buruk pada diri 

sendiri, yaitu harga dirinya menjadi jatuh, martabatnya menjadi rendah, namanya 

yang harum semerbak dahulunya sekarang menjadi busuk dan hancur, serta 

penyesalan terhadap hal-hal buruk yang telah dikerjakan, dengan demikian 

menderitalah jiwanya. Seterusnya merugikan orang lain dan masyarakat. 

Seseorang yang merugikan orang lain tidak hanya merugikan objek yang dianiaya 

tapi merugikan masyarakat banyak. Misalnya seorang mencuri harta benda orang 
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lain, maka orang lain akan mendapat bahayanya pula, walaupun belum dicurinya 

barang orang lain tersebut. Sebab sejak terjadinya pencurian pertama, orang yang 

berada di sekelilingnya tidak merasa aman lagi, merasa takut kalau hartanya 

mendapat giliran.
19

 

Pemikiran Hamka tentang pendidikan diilhami oleh keterkaitan 

norma agama, kebijakan politik, potensi peserta didik dan dinamika 

aspirasi masyarakat. Norma-norma tersebut mengacu pada landasan 

sistem nilai yang universal dan kemudian dijabarkan ke dalam kaidah-

kaidah pendidikan Islam yaitu, tanggung jawab manusia kepada Tuhan, 

perkembangan kekuatan potensial dan riil manusiawi, perkembangan 

masyarakat, dan pendayagunaan potensi peserta didik secara 

maksimal.
20

Hamka mengemas pendidikan masa depan yang 

mencerminkan pendidikan yang mengingat masa lalu, melihat masa 

sekarang, dan menginginkan masa depan yang lebih baik. Hal ini terlihat 

bahwa pendidikan yang ditawarkan mengandung prinsip integralitas, 

relativitas, pendekatan sistem, meskipun dalam bentuk sedehana dan 

ekologis. 

Pendidikan akhlak sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat 

Indonesia. Sejak awal kemerdekaan , masa orde lama, masa orde baru, dan kini 

orde reformasi telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam 

kerangka pendidikan akhlak dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. 

                                                 
 19
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Teaching, 2005), hal.283 
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Pendidikan akhlak masih digabung dalam mata pelajaran agama dan diserahkan 

sepenuhnya pada guru agama. Pelaksanaan pendidikan akhlak kepada guru agama 

saja sudah menjadi jaminan pendidikan akhlak tidak akan berhasil. Maka wajar 

hingga saat ini pendidikan akhlak belum menunjukkan hasil yang optimal.Hal ini 

terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak berakhlak. 

Perilaku yang tidak berakhlak  itu misalnya sering terjadi tawuran antar pelajar 

dan antar mahasiswa , serta perilaku suka minum minuman kera dan berjudi. 

Bahkan dibeberapa kota besar kebiasaan ini cendrung menjadi “tradisi” dan 

membentuk pola yang tetap, sehingga di antara mereka membentuk “musuh 

bebuyutan”. Maraknya gang motor” yang seringkali menjurus pada tindak 

kekerasan yang meresahkan masyarakat bahkan tindakan kriminal seperti 

pemalakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. 

Fenomena yang lain yang sangat mencoreng citra pelajar dan lembaga 

pendidikan juga adanya pergaulan bebas (free sex) yang dilakukan oleh para 

pelajar dan mahasiswa. Semua perilaku negatif masyarakat Indonesia baik yang 

terjadi dikalangan pelajar dan mahasiswa maupun kalangan yang lainnya, jelas 

menunjukkan kerapuhan akhlak yang cukup parah yang salah satunya disebabkan 

oleh tidak optimalnya pengembangan pendidikan akhlak di lembaga pendidikan. 

Pendidikan nasional masih menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan 

itu memang tidak akan pernah selesai, karena substansi yang ditransformasikan 

selama proses pendidikan dan pembelajaran selalu berada di bawah tekanan 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan masyarakat. Salah satu 

persoalan pendidikan kita yang masih menonjol saat ini adalah adanya kurikulum 
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yang silih berganti dan terlalu membebani anak tanpa ada arah pengembangan 

yang betul-betul diimplementasikan sesuai dengan perubahan yang diinginkan 

pada kurikulum tersebut. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan kurikulum selalu mengarah pada 

perbaikan sistem pendidikan. Perubahan tersebut dilakukan karena dianggap 

belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga perlu adanya revitalisasi 

kurikulum. Usaha tersebut mesti dilakukan demi menciptakan generasi masa 

depan berkarakter, yang memahami jati diri bangsanya dan menciptakan anak 

yang unggul, mampu bersaing di dunia internasional.Kurikulum sifatnya dinamis 

karena selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. 

Semakin maju peradaban suatu bangsa, maka semakin berat pula tantangan yang 

dihadapinya. Persaingan ilmu pengetahuan semakin gencar dilakukan oleh dunia 

internasional, sehingga Indonesia juga dituntut untuk dapat bersaing secara global 

demi mengangkat martabat bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan 

yang akan menimpa dunia pendidikan kita, ketegasan kurikulum dan 

implementasinya sangat dibutuhkan untuk membenahi kinerja pendidikan yang 

jauh tertinggal dengan negara-negara maju di dunia. 

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan 

dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor 

determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang 

jaman. 
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Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan 

salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan 

proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal 

lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan sangat diperlukan sebagai instrumen 

untuk mengarahkan peserta didik menjadi: pertama manusia berkualitas yang 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan kedua 

manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, man-diri; dan ketiga warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan 

pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak yang perlu diperhatikan 

mengenai pendidikan akhlak, seperti : bagaimana peran pendidikan Islam dalam 

pembinaan akhlak ? faktor apa saja yang mendorong terbentuknya akhlak yang 

mulia ? bagaimana konsep pendidikan akhlak ? bagaimana peran tokoh-tokoh 

Islam dibidang pendidikan akhlak ? bagaimana konsep pendidikan akhlak 

menurut Hamka ?faktor apa saja yang mendorong Hamka menulis tentang 

pendidikan akhlak ? pendidikan akhlak apa saja yang termaktub dalam karya-

karya Hamka ? bagaimana cara membina nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 

karya-karya hamka ? bagaimana pendidikan akhlak dalam kurikulum 2013 

?seberapa penting pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia terutama dalam 

menciptakan karakter bangsa ? Apa hakikat pendidikan karakter ? Bagaimana 
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menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum di Sekolah?  Apa kontribusi 

pendidikan akhlak menurut Hamka terhadap kurikulum 2013 ?  bagaimana 

kontribusi pendidikan akhlak menurut Hamka dengan kurikulum 2013 ? 

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF HAMKA DAN 

KONTRIBUSINYA TERHADAP KURIKULUM 2013”. 

B. Definisi Istilah 

Agar mempermudah dalam memahami penelitian yang berjudul: Konsep 

Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Hamka Dan Kontribusinya terhadap 

Kurikulum 2013, penulis menyertakan definisi istilah dalam judul tersebut.  

1. Konsep: Pengertian, ide, pendapat (paham), atau rancangan (cita-cita) 

yang telah ada dalam pikiran.
21

 

2. Pendidikan Akhlak: Pendidikan akhlak terdiri dari dua kata yaitu 

pendidikan dan akhlak. Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan diri 

melalui pengajaran dan latihan. Sedangkan akhlak adalah Budi pekerti, 

watak, atau tabiat
22

. Secara istilah akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa manusia yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan hingga dengan mudah ia 

melakukannya dan tanpa ada dorongan dari luar.   

                                                 
21

 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1998), h. 291  
22

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 18 
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3. Hamka: Adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. 

Seorang tokoh dari Sumatra Barat, dilahirkan di Sungai Batang Maninjau, 

pada 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H).
23

 

4. Kontribusi: Sokongan, “sumbangan”. 

5. Kurikulum 2013: Perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga 

pendidikan. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Adapun identifikasi masalah yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah konsep pendidikan akhlak perspektif Hamka dan 

Kontribusinya terhadap Kurikulum 2013 ? 

b. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pendidikan akhlak dalam 

perspektif Hamka dan kontribusinya terhadap Kurikulum 2013 ? 

c. Bagaimana metode menanamakan nilai-nilai pendidikan akhlak 

perspektif Hamka dan kontribusinya terhadap Kurikulum 2013 ? 

d. Bagaimana kontribusi pendidikan akhlak perspektif Hamka dengan 

Kurikulum 2013 ? 

2.Pembatasan Masalah 

Penelitian ini tidak membahas semua permasalahan yang ditentukan diatas, 

melainkan dibatasi pada beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah konsep pendidikan akhlak dalam perspektif Hamka ? 

                                                 
23

Hamka, Tasauf Modern, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005), h. 9  
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b. Bagaimana metode menanamkan pendidikan akhlak perspektif Hamka 

? 

c. Bagaimana kontribusi pendidikan akhlak perspektif Hamka terhadap 

Kurikulum 2013 ? 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan 

penulis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah konsep pendidikan akhlak dalam perspektif Hamka ? 

b. Bagaimana metode menanamkan pendidikan akhlak perspektif Hamka 

? 

c. Bagaimana kontribusi pendidikan akhlak perspektif hamka terhadap 

Kurikulum 2013 ? 

D.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak dalam perspektif Hamka. 

2. Untuk mengetahui isi kandungan buku Hamka tentang metode 

pendidikan akhlak. 

3. Untuk mengetahui kontribusi pendidikan akhlak perspektif Hamka 

dengan Kurikulum 2013. 

E.  Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Secara Teoritis 

a.Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pendidikan Islam 

khususnya dalam bidang pendidikan akhlak. 

b.Untuk menambah wawasan dibidang pendidikan akhlak yang berkaitan 

dengan pemikiran Buya Hamka. 

c. Diharapkan kajian penelitian ini berguna sebagai rujukan bagi peneliti 

berikutnya, dalam membahas pemikiran Buya Hamka. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat menambah khazanah pemikiran bagi para pembaca sehingga 

memudahkan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. 

b.Dapat memberikan wacana keilmuan pendidikan sebagai sarana 

pembelajaran pendidikan Islam. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan 

bagi pelaksanaan penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan 

datang. 


