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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Pembelajaran Budaya Alam Minagkabau 

a. Hakekat Budaya Alam Minangkabau 

Dalam kehidupan sehari-hari Minangkabau banyak 

mempergunakan  kata  adat terutama yang berkaitan  dengan  pandangan 

hidup maupun norma-norma yang berkaitan dengan hidup dan   

kehidupan masyarakat. Kesemuanya diungkapkan dalam bentuk petatah, 

petitih, ungkapan-ungkapan dan lain sebagainya. Sebagai contohnya dapat 

dikemukan adat basandi syarak,  syarak basandi kitabullah, adat dipakai 

baru, pakaian dipakai usang, adat sapanjang jalan, cupak sapanjang 

batuang, adat basandi nagari, harato salingka kaum, dan lain-lainnya.
18

   

Kata kebudayaan, berasal dari terjemahan kata kultur. Kata kultur 

dalam bahasa Latin cultura berarti memelihara, mengolah, dan 

mengerjakan. Dalam kaitan ini, cakupan kebudayaan menjadi sangat luas, 

seluas hidup manusia. Hidup manusia akan memelihara, mengolah, dan 

mengeerjakan berbagai hal-hal yang menghasilkan tindak budaya.
19

  

Para pakar antropologi budaya Indonesia lazimnya sepakat bahwa 

kata „kebudayaan’ berasal dari bahasa Sangsekerta “budhayah” yang 

merupakan bentuk jamak dari kata budhi yang berarti „budi daya‟ yang 
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 Amir Ms, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau, (Jakarta: 

PT Mutiara Sumber Widya, 1999), Cet. Ke-2, h. 14 
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berarti „daya dari budi‟ sehingga dibedakan antara „budaya‟ yang berarti 

„daya dari budi‟  yang berupa cipta, rasa, dan karsa, dengan „kebudayaan‟ 

yang berarti hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia.
20

  

Adat yang berada pada tingkat nilai budaya bersifat sangat 

abstrak, ia merupakan ide-ide yang mengkonsekuensikan hal-hal yang 

paling bernilai dalam kehidupan bermasyarakat, seperti nilai gotong 

royong dalam masyarakat Indonesia. Adat pada tingkat norma-norma 

merupakan nilai-nilai budaya yang terkait pada peran-peran tertentu 

(roles), peran sebagai pemimpin, peran sebagai mamak, maupun peran 

sebagai guru membawakan sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi 

kelakuannya dalam hal melakukan peranannya dalam berbagai kedudukan 

tersebut. Selanjutnya adat pada tingkat aturan-aturan khusus yang jelas 

terbatas ruang lingkupnya pada sopan santun. Akhirnya adat pada 

tingkatan hukum terdiri dari hukum yang tertulis dan hukum adat yang 

tidak tertulis.
21

 

 Sedangkan menurut Parsudi Suparlan sebagaimana yang dikutip 

oleh Koentjaraningrat, mengatakan bahwa kebudayaan adalah pedoman 

bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya, dan agama harus 

menjadi kebudayaan. Dengan demikian, apabila diperlakukan sebagai 
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 Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung: PT. Eresco, 1995), h. 12.   
21

 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia,( Jakarta: Djambatan, 1995), 

h.52  
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budaya, tentulah agama merupakan podoman yang diyakini kebenarannya 

oleh masyarakat yang bersangkutan.
22

 

Jadi dari uraian di  atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

merupakan hasil dari budidaya atau akal manusia, baik yang berwujud 

moril maupun materi. Budaya merupakan hasil cipta karya manusia yang 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Kebudayaan sebagai produk budi daya kelompok manusia baru 

bisa berkembang jika kelompok mendukung kebudayaan itu menetap 

disuatu yang kondisi alamnya memungkinkan untuk dimukimi. Berbeda 

dengan orang-orang lain yang umumnya mereka memakai kata-kata 

”tanah” atau “bumi” untuk menyebutkan daerah seperti Tanah Toraja, 

Bumi Sriwijaya dan lain-lainnya. Tambo Minangkabau memakai kata 

“alam” dalam menyebutkan daerahnya yaitu Alam Minangkabau. Alam 

adalah kata bahasa Arab, kemungkinan kata ini masuk ke Sumatera 

Tengah bersama masuknya istilah-istilah Iskandar Zulkarnain, Benua 

Ruhun, Syahbandar dan lain-lain yang dibawa oleh pedagang–pedagang 

Arab atau Teluk Persia.
23

 

Buku Tambo Alam Minangkabau memulai riwayatnya sebagai 

berikut: Pada masa sabalun –babalun-balun, urang pinang pun balun 

samaso tanah ameh ka sabingkah jo simananfuan, kok gunuang bana 
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U. Maman Kh, Metodologi Penelitian Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

h. 95-96 
23

 Amir MS, Adat Minangkabau “Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang”., h. 133 
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sabingkah batu, tanah darek balun lae leba….….., lah timbua gunuang 

marapi.
24

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “alam” adalah: 

(a) dunia, misalnya: Alam semesta, Syah alam; (b) kerajaan : Daerah 

nagari misalnya Alam Minangkabau.
25

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil pengertian, bahwa 

alam Minangkabau yang dimaksud oleh orang Minangkabau adalah 

daerah Minangkabau. Untuk menentukan mana yang termasuk dalam 

alam Minangkabau dikemukakan dengan batas-batas alam. Batas-batas 

alam ini terkadang sulit ditafsirkan dengan pengertian sekarang, batas-

batas tersebut dikatakan:  

“ Nan salilik gunung marapi 

Saedaran gunung pasaman 

Sajajaran sago jo singgalang 

Saputaran talang jo kerinci 

 

Dari sirangkak nan badangkang 

Hinggo buayo putiah daguak 

Sampai kapintu rayo ilia 

Durian ditakuak rajo 

 

Sipisau-pisau anyuik 

Sialang balantak basi 

Hinggo aia babaliak mudiak 

Sampai ka ombak nan badabua 

 

Sailiran batang sikilang  

Hinggo lawik nan sadidih 

 

Katimua ranah aia bangih 

Rao jo mapat tunggua 

Hinggo rokan pandalian 
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 B. Dt. Nagari Basa, Tambo dan selisih Adat Minangkabau, (Pjk: Eleonara, 1996), h. 6 
25

 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 35 
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Gunung malintang sampai  ka lawik nan sadidih 

 

Pasia banda sapuluah 

Hinggo taratak aia itam 

Sampai ka tanjuang simalidu 

Pucuak jambi sambilan lurah” 
26

 

 

{Yang sekeliling gunung merapi 

Seedaran gunung pasaman 

Sejajaran sago dengan singgalang 

Seputaran talang dengan kerinci 

 

Dari sirangkak yang berdengkang 

Hingga budaya yang putih dagu 

Sampai ka pintu raya hilir 

Sampai durian ditekuk raja 

 

Sipisau-pisau hanyut 

Sialang berlantak besi 

Hingga air berbalik mudik 

Sampai ke ombak yang berdebur 

 

Seiliran batang sikilang 

Hingga laut yang sedidih 

 

Ke timur ranah air bengis 

Rao dngan mapat tunggul 

Hinnga rokan pendalian 

Gunung melintang sampai ka lawik nan sedidih 

 

Pasir kali sepuluh 

Hingga teratak air hitam 

Sampai ke tanjung simalidu 

Pucuk Jambi sembilan lurah} 

 

 

Batas-batas alam di atas pada umumnya ditafsirkan sebagai 

berikut: 

Nan Salilik Gunung Marapi, artinya daerah yang terdapat 

disekitar gunung marapi yang dikenal dengan Luhak Nan Tigo. Secara 

                                                           
26

 Zulfahmi, Lintasan Budaya dan Adat Minangkabau, (Jakarta: PT. Kartika Insan 

Lestari, 2003), h. 13-14 
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administratif daerah ini kini termasuk kedalam Luhak Tanah Datar, 

Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. 

Saedaran Gunung Pasaman, artinya daerah sekeliling Pasaman 

yang kini termasuk daerah administratif kabupaten Pasaman.Sajajaran 

Sago jo Singgalang, artinya seputaran daerah dan nagari yang yang 

terletak disekeliling gunung Singgalang dan Gunung Sago yang kini 

dikenal dengan kabupaten Lima Puluh Kota dan kota Payakumbuh. 

Saputaran Talang jo Kerinci adalah daerah yang terletak 

disekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci, yang kini termasuk 

Kabupaten Solok dan Kerinci di Provinsi Jambi.Dari Sirangkak nan 

badangkang, dirtikan dari nagari asal Pariangan Padangpanjang 

dilereng merapi sebelah selatan.Hinggo buayo putiah daguak, artinya 

daerah sekitar Indropuro dikabupaten Pesisir Selatan.Sampai ka pintu 

Rayo Ilia, artinya perbatasan dengan daerah Rejang Bengkulu. 

Durian ditakuak rajo, diartikan perbatasan daerah Jambi 

sebelah barat.Sipisau-pisau anyuik, artinya daerah yang terletak di 

sekitar Indragiri Hulu sampai ke perbatasan Gunung Sailan. Sialang 

balantak basi, artinya daerah yang terletak di sekitar gunung Sailan 

dan Singingi. Hinggo aia babaliak mudiak diartikan samapi kedaerah 

Muara Sungai Kampar, yang sampai sekarang masih ditemukan air 

berbalik kearah hulu dikala pasang naik yang dikenal dengan istilah 

Bono. 
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Sailiran Batang Bangkaweh, artinya semenjak dari hulu sungai 

yang mengalir ke Danau Singkarak yaitu di daerah kabupaten Tanah 

Datar, bermuara kembali ke batang Ombilin, terus kesungai Batang 

Hari di daerah Provinsi Jambi. Dari sini pula Batang Kuantan yang 

bermuara ke provinsi Riau. Sampai ka ombak nan badabua, artinya ke 

lautan Hindia. 

 Sailiran batang sikilang, artinya daerah yang terletak dipinggir 

Batang Sikilang. Hinggo lawik nan sadidih, artinya daerah Samudera 

Hindia yang tersambung dengan Selat Madagaskar. 

Katimua ranah Aia Bangih, artinya Air Bangih daerah 

ketimurnya, seperti Ampalu, Silaping, Cubadak, Sontang, 

Simpangtonang. Gunung Malintang, artinya perbatasan Tapanuli 

bagian selatan. Rao jo Mamatungga meliputi daerah sekitar Rao yang 

berbatas dengan Sumatera Timur. 

Pasisia Banda Sapuluah, artinya daerah-derah sekitar 

pelabuhan yang terdapat disepanjang pantai barat pulau Sumatera 

Tengah. Sampai sekarang masih ditemukan beberapa pelabuhan 

seperti Painan, Teluk Bayur dan Batang Arau yang pada masa dahulu 

ramai disinggahi oleh para pedagang dari berbagai penjuru. Taratak 

Aia Hitam, terletak disekitar Lunang di Pesisir Selatan. Sampai ke 

Tanjuang Simalidu, artinya sampai ke daerah Jambi. 
27

 

 

                                                           
27

 Ibid h.14-15 



24 
 

  

Gambar II. 1 

Peta Wilayah Provinsi Sumatera Barat 

 

   

Bila diperhatikan peta geografis Sumatera Barat sekarang 

batas-batas alam Minangkabau tidak jauh berbeda dengan yang 

dikemukakan dalam tambo alam Minangkabau. Sebelah barat 

batasnya Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan sialang 

balantak basi dan durian ditakuak rajo. Sialang ditakuak rajo 
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berbatasan dengan provinsi Riau. Sebelah utara batasnya disikilang 

aia bangih, berbatasan dengan Sumatera Utara. Sebelah selatan 

batasnya taratak aia hitam adalah daerah bangko berbatasan dengan 

provinsi Bengkulu.  

Gambar II. 2 

Peta Geografis Wilayah Minangkabau 
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Bila ditinjau sejarah perkembangan geografis dalam 

Minangkabau yang dikemukakan dalam tambo dan penuturan adat 

lainya menunjukkan bahwa alam Minangkabau adalah daerah pusat 

alam Minangkabau (Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Lima 

Puluah Kota) dengan daerah rantaunya masing-masing. Jadi dapat 

juga dikatakan alam Minangkabau merupakan sebutan masing-masing 

terhadap tanah leluhurnya. 

Budaya merupakan hasil cipta karsa manusia yang berguna 

dalam kehidupannya sehari-hari. Alam Minangkabau merupakan 

sebutan orang minang terhadap tanah leluhurnya. Jadi, budaya alam 

Minangkabau berarti hasil cipta karsa orang Minangkabau ditanah 

leluhurnya yang berguna dalam kehidupannya. Hasil daya cipta itu 

dapat berupa benda dan bukan benda seperti peralatan, perlengkapan 

dan kerajinan tangan lainnya. Sedangkan yang bukan benda  seperti 

nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma dan adat istiadat. 

b. Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau di Kelas 

Mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau memuat hal-hal pokok 

tentang Budaya Alam Minangkabau. Bahan kajian ini dipilih dan 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan siswa dan masyarakat 

serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pertimbangan 

tersebut diharapkan siswa akrab dan cinta terhadap lingkungan dan 

budayanya. 
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Bahan kajian mata Pelajaran Budaya Alam Minangkabau untuk 

Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP) meliputi adat alam 

Minangkabau. Bahan kajiannya tidak terpilah-pilah secara tajam, karena 

bahan yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan mendukung. 

Pada penulisan ini penulis hanya memfokuskan pada materi sifat-

sifat terpuji yang harus dimiliki seseorang menurut adat Minangkabau, 

yang diajarkan di MTs Se-Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Adapun 

materi pembelajarannya adalah sebagai berikut. 

1) Materi Budaya Alam Minangkabau tentang Sifat Terpuji: 

a) Sifat rendah hati 

Sifat rendah hati adalah sifat terpuji, orang yang rendah hati 

disenangi di mana-mana, ia akan mudah bergaul dengan siapa saja. 

Orang yang rendah hati tidak membeda-bedakan teman, dia berteman 

dengan siapa saja. baik berteman dengan orang yang kaya atau 

berteman dengan orang miskin, berteman dengan anak pejabat atau 

berteman dengan anak pedagang, semuanya tidak ada yang 

dibedakannya.
28

 Pepatah Minangkabau menyatakan: 

Kok manyauak di hilia-hilia 

Kok mangecek di bawah-bawah 

Dima langik dijunjuang  

Di sinan bumi dipijak 

Di situ rantiang dipatah
29

 

 

{jika menimba di hilir-hilir 

Jika berbicara di bawah-bawah 

Dimana langit dijunjung 
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Di sana bumi diinjak 

Di sana ranting dipatahkan} 

 

Kok manyauak di hilia-hilia, Kok mangecek di bawah-bawah 

menandakan orang rendah hati, menunjukkan bahwa ia bukan orang 

yang sombong, dan jauh dari perilaku sombong yang dinyatakan 

dalam ungkapan adat Minangkabau ibarat kacang diabuih ciek.  

b) Jujur  

Kejujuran adalah perhiasan yang sangat tinggi nilainya. Itulah 

sebabnya, orang yang jujur sangat dihargai. Jujur adalah mempunyai 

sikap yang terbuka, terus terang, sikap apa adanya, tidak melebih-

lebihkan dan tidak pula menguranginya. Kejujuran itu dalam 

perkataan, dalam perbuatan dan dalam perbuatan. 
30

 

Adat Minangkabau memandang sifat jujur sebagai kekayaan 

yang sangat mahal harganya. Mengenai kejujuran menurut Budaya 

Alam Minangkabau dinyatakan dalam pepatah: 

Luruih pai luruih babaliak 

Indak manyimpang kiri jo kanan 

Condong indak kamari rabah 

Luruih satantang barih adaik 

Rezeki kulik umpamo lahia 

Sasuai lua jo dalam 

Sakato muluik jo hati 

Sakato lahia jo batin. 

 

{Lurus pergi lurus berbalik 

Tidak menyimpang kiri dan kanan 

Condong tidak kemari rebah 

Lurus sejajar baris adat 

Rezki kulit umpama lahir 

Sesuai luar dengan dalam 
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Sekata mulut dengan hati 

Sekata lahir dengan batin} 

 

Pepatah di atas mengajarkan bahwa yang jujur itu adalah 

mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, seperti itulah yang harus 

dikatakan, tidak menyimpang kiri dan kanan. Bila ingin berpihak, 

maka berpihaklah pada kebenaran, dan jauhi sifat dusta yang 

dinyatakan alam ungkapan adat: 

Tunjuak luruih 

Kalingkiang bakaik 

Lain dimuluik 

lain dihati 
31

 

 

{Telunjuk lurus 

kelingking berkait 

Lain di mulut 

Lain dihati} 

 

c) Rasa malu 

Rasa malu menurut adat Minangkabau adalah perasaan takut 

dan segan melakukan sesuatu yang tidak terpuji.
32

 Orang 

Minangkabau memiliki ukua jo jangko (ukuran dan jangka) dalam 

hidupnya. Segala perangai manusia diukur dengan itu. Ukurannya 

tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih dari yang ditetapkan. Jika 

kurang atau berlebih, tanda perangainya melanggar ketentuan. Salah 

satu dari ukuran itu ialah rasa malu. Adat Minangkabau menuangkan 

tentang malu dalam pantun berikut: 

Nak urang koto hilalang 

Nak lalu ka pakan baso 
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Malu jo sopan kok lah hilang 

Habihlah raso jo pareso. 

 

{Anak urang kota Hilalang 

Hendak lewat ke Pekan Baso 

Malu dengan sopan kalaulah hilang 

Habislah rasa dengan perasaan} 

 

Perangai dan tingkah laku dalam pergaulan sangat perlu 

dipelihara supaya tidak mendapatkan malu, adat Minangkabau 

mengajarkan agar berhati-hati dalam berbuat, bertindak dan berkata-

kata sebagaimana diungkapkan dalam petatah : 

 

Bajalan paliharo kaki 

Bakato paliharo lidah 

Bajalan salangkah madok suruik 

Bakato sapatah dipikiri
33

 

 

{Berjalan pelihara kaki 

Berkata pelihara lidah 

Berjalan selangkah menghadap surut 

Berkata sepatah dipikirkan} 

  

2) Materi Budaya Alam Minangkabau tentang Perilaku Terpuji 

a) Sopan santun berbicara 

Hidup bermasyarakat berarti hidup bersama orang lain, hidup 

dengan orang lain perlu tenggang menenggang. Misalnya dalam 

berbicara hendaklah lemah lembut, jangan kasar sehingga orang lain 

akan senang mendengarkannya. Didalam adat Minangkabau 

diungkapkan sebagai berikut: 

Awak rancak, baso katuju 
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Muluik manih, kucindan murah 

 

{kita bagus, bahasa disukai 

Mulut manis, kucindam murah} 

  

Maksudnya ialah awak rancak artinya awak bagus, baso 

katuju artinya bahasa (berbicara) disukai orang, muluik manih artinya 

pembicaraan yang menarik dan enak didengar, kucindan murah 

artinya mudah bercengkrama atau kelakar.  

Adat Minangkabau mengajarkan masyarakatnya untuk pandai 

berbicara, pandai berbicara bukan membual dan bohong. Akan tetapi 

pandai mengungkapkan pikiran supaya dipahami oleh orang lain, 

karena jika tidak pandai berbicara dikatakan seperti berikut ini: 

Anjalai di tangah koto 

Tumbuah sarumpun jo langgundi 

Kok indak pandai bakato-kato 

Bak alu pancukia duri. 

 

{Anjalai di tengah kota 

Tumbuh serumpun dengan leggundi 

Jika tidak pandai berkata-kata 

Seperti alu mengeluarkan duri} 

 

Kalau berbicara tidak boleh sombong, tetapi berbicaralah 

dengan merendah. Hal ini diungkapkan dalam adat Minangkabau 

seperti berikut: 

Kok mandi dihilia-hilia 

Bakato dibawah-bawah 

Kato sapatah dipikiri 

Jalan salangkah madok suruik 

 

{Jika mandi di hilir-hilir 

Berkata di bawah-bawah 

Kata sepatah dipikirkan 

Jalan selangkah menghadap surut} 
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Berbicara dengan orang lain tidak boleh berebutan, didengar 

terlebih dahulu apa yang dibicarakan orang, bila telah mendapat 

giliran barulah berbicara, berbicaralah denagn tenang, jelas dan 

mudah dipahai oleh orang lain.
34

 

 

b) Berbicara dengan orang lain 

Hidup bermasyarakat berarti hidup bersama orang lain, 

hendaknya dapat membuat hubungan yang baik dengan orang lain. 

Salah satu caranya ialah berbicara (berbahasa) dengan orang yang 

berada disekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali 

orang yang ditemui, ada yang kecil, seusia, dan yang lebih tua, 

hendaknya berbicara dengan sopan, sesuai dengan adat Minangkabau 

berikut: 

Nan ketek disayangi 

Nan samo gadang kawan baiyo 

Nan tuo dimuliakan 

 
{Yang kecil disayangi 

Yang sama besar kawan bermufakat 

Yang tua dimuliakan} 

 

Maksudnya harus sayang kepada yang kecil, tidak boleh 

menyakiti, tidak boleh memperolok-olokkan, dan harus berbicara 

dengan lemah lembut. Orang yang lebih tua harus dimuliakan, 
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bersikap sopan kepadanya, dan hormat. Orang yang sama besar harus 

berbicara dengan tenang, dan saling menghormati.
35

 

c) Sopan santun waktu duduk  

Di Minangkabau, pada umumnya dilakukan di atas hamparan. 

Biasanya diatas tikar atau permadani yang terbentang. Di rumah 

rumah gadang, orang-orang hanya duduk di atas lantai, begitu juga 

dibalai adat.
36

 Pada saat ini hampir ditiap rumah kursi. Orang lebih 

banyak duduk di kursi dari pada hamparan. Akan tetapi, pada kegiatan 

tertentu orang masih duduk di hamparan, misalnya dalam upacara adat 

seperti kematian, perhelatan, pernikahan dan sebagainya.
37

 

Duduk di hamparan bagi laki-laki ialah duduk bersila (baselo). 

Kedua kaki dilipat teratur, lutut tidak boleh ditegakkan. Bagi yang 

perempuan duduk bersimpuh 
38

 

3) Sopan santun waktu makan 

Bagi orang Minangkabau, makan tidak hanya sekedar 

memasukkan makanan ke rongga mulut. Apalagi bila makan di dekat 

orang lain, makan tempat bertamu atau makan di depan orang banyak. 

Cara makan hendaknya memberikan kesan yang baik, untuk itu 

makan haruslah dilakukan dengan penuh sopan santun.
39

 Adat 

Minangkabau mengajarkan seprti dibawah ini: 

Makan sasuok duo suok  

                                                           
35

 Ibid, h. 13-14  
36

 Yulfian Azrial, op. cit., h. 14  
37

Zulkarnaini, op. cit., h. 17  
38

 Ibid, h 18  
39

Zulfian Azrial, op. cit., h. 17  



34 
 

  

Cukuik katigo paruiklah kanyang  

Usah makan sakulek kanyang 

Jan minum saraguak abih 

Salah cando dipandang urang 

Buruak rupo diliek urang
40

 

 

{Makan sesuap dua suap 

Cukup ketiga perut telah kenyang 

Jangan makan sekali kenyang 

Jangan minum seteguk habis 

Salah rupa dipandang orang 

Buruk rupa dilihat orang} 

 

Ketika makan kita harus bersikap tenang, jangan tergesa-gesa. 

Ketika mengunyah rapatkan bibir, jangan sampai mengeluarkan 

bunyi. Ketika minum, minumlah sedikit-sedikit, janganlah sampai 

mengeluarkan bunyi karena tegukan terlalu banyak. Mengambil lauk 

pauk, ambillah yang didekat jangan menjambo yang terlalu jauh. 

Mencuci tangan, berikan kesempatan dahulu kepada yang lebih tua, 

jangan ceroboh ingin dahulu. Makan bajamba hendaklah 

memperhatikan rimah, jangan sampai ke sasaran suap orang lain.
41

  

d) Sopan santun berpakaian 

Di Minangkabau berlaku adat basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah. Adat Minangkabau selalu sejalan, sopan santun berpakaian 

di Minangkabau disesuaikan dengan adat dan agama Islam. Pakaian 

yang sopan di Minangkabau ialah pakaian yang menutup aurat, 

pakaian yang sesuai dengan keadaan dan tubuh pemakainya, dan 

pakaian yang sesuai dengan tempat pemakaiannya. 
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e) Sopan santun berpergian  

Adat Minangkabau melarang warganya bergaul bebas, 

pergaulan bebas sangat dipantangkan. Seorang wanita tidak bebas 

berpergian dengan laki-laki yang bukan famili atau suaminya. 

Berjalan berdua-dua dengan lawan jenis yang bukan sanak familinya, 

tercela menurut adat. Jika harus pergi seorang wanita dengan teman 

laki-laki, yang wanita hendaklah ditemani oleh salah seorang sanak 

familinya. Jika naik kendaraan hendaklah wanita didahulukan dan 

turun dari kendaraan laki-laki didahulukan.
42

 

f) Sopan santun bertamu 

Manusia hidup dalam pergaulan, ia tidak bisa hidup sendiri. 

Oleh karena itu, mereka saling mengunjungi. Berkunjung ke rumah 

orang lain, ke rumah sahabat, kerumah tetangga namanya bertamu.  

Tamu adalah raja karena itu harus dihormati dengan cara 

melayani dengan sebaik-baiknya. Kalau bertamu hendaklah memilih 

waktu yang tepat, jangan sembarang waktu saja sehingga mengganggu 

tuan rumah. Jika bertamu, sebelum masuk rumah hendaklah mengetuk 

pintu, jika tuan rumah telah mempersilahkan masuk dan duduk 

barulah masuk dan duduk. Setelah duduk, hendaklah sampaikan 

dengan jelas dan singkat maksud kedatangan, serta jangan berlama-
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lama bertamu hingga menganggu tuan rumah. Kalau menerima tamu 

hendaklah denagn hati yang bersih dan muka yang jernih. 
43

 

g) Saling Mencintai 

Orang Minangkabau terkenal dengan rasa kekeluargaannya, 

semangat persaudaraan mereka sangat besar sekali. Umumnya setiap 

urusan menjadi urusan, bersama,
44

 Orang Minangkabau hidup dengan 

pedoman pada ajaran adat, adat Minangkabau menganjurkan kita 

untuk saling mencintai. Orang yang hidup saling mencintai itu akan 

hidup tentram, hal ini diungkapakan seperti berikut : 

Sasakik sasanang 

Sahino samalu 

Ka bukik samo mandaki 

Ka lurah samo manurun 

Tatungkuik sama makan tanah 

Tatilantang samo minum ambun 

Ado samo dimakan 

Indak ado samo dicari 

 

{Sama-sama senang sama-sama sakit 

Sama-sama hina sama-sama malu 

Ke bukit sama mendaki 

Ke lurah sama menurun 

Tertelungkup sama makan tanah 

Tertelintang sama minum embun 

Ada sama dimakan 

Tidak ada sama dicari} 

 

Jadi adat Minangkabau menganjurkan warganya untuk hidup 

saling mencintai, dengan hidup saling mencintai akan tercipta rasa 
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kebersamaan. Dengan adanya rasa kebersamaan itu dalam masyarakat, 

maka kehidupan akan damai dan tentram.
45

 

h) Saling hormat-menghormati 

Manusia dijadikan Allah sama, kaya, miskin, tampan, jelek, 

tidak ada berbeda menurut Allah, yang membedakanya hanyalah amal 

dan ibadahnya kepada Allah. Di Minangkabau manusia juga dianggap 

sama, oleh karena itu perlu rasa saling menghorrmati. Saling 

menghormati itu ialah menempatkan seseorang sesuai dengan bidang 

dan kemampuannya. Dengan demikian semua orang berguna di 

Minangkabau, sesuai dengan ungkapan adat :  

 

 

Nan buto pahambuih lasuang 

Nan pakak palatuih badia 

Nan lumpuah panunggu rumah 

Nan bodoh ka disuruah-suruah 

Nan cadiak lawan baiyo 

 

{Yang buta penghembus lesung 

Yang tuli peletus bedil 

Yang lumpuh penunggu rumah 

Yang bodoh untuk disuruh-suruh 

Yang cerdik lawan bermufakat} 

 

Jadi semua orang berguna, oleh sebab itu manusia harus saling 

menghormati. Seseorang harus menghormati orang lain, meskipun ia 

cacat.
46

 

i) Sifat Hemat 
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Hemat merupakan sifat yang terpuji, karena dengan artinya 

menggunakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-

baiknya. Rezeki yang telah didapat pergunakanlah untuk hal-hal yang 

bermanfaat, bila hal itu tidak perlu lebih baik ditabung.
47

 Ungkapan 

tentang hidup hemat dalam ajaran adat Minangkabau: 

Barimaik sabalun habih 

Ingek sabalun kanai 

Ado jan dimakan  

Indak ado baru dimakan
48

 

 

{Berhemat sebelum habis 

Ingat sebelum kena 

Ada jangan dimakan 

Tidak ada baru dimakan} 

 

 

 

 

j) Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan akhlak yang terpuji yang 

seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Orang yang tidak bertanggung 

jawab atas segala pekerjaannya disebut orang pengecut.
49

 Di dalam 

ungkapan adat Minangkabau dikatakan sebagai berikut: 

Tangan mancancang, 

Bahu mamikua, 

Barani bahutang, 

Barani mambayia, 

Tibo di mato indak dipiciangkan, 

Tibo diparuik indak dikampihkan. 

 

{Tangan mencincang, 

Bahu memikul, 

Berani berhutang, 
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Berani membayar, 

Tiba di mata tidak dipejamkan 

Tiba di perut tidak dikempeskan} 

 

Jadi, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani 

menanggung resiko,
50

 mengenai orang yang tidak bertanggung jawab 

adat mengatakan: 

Kalau barek dilapehkan 

Raso kasulik dielakkan 

Bak cando mangganggam baro.
51

 

 

{Kalau berat dilepaskan 

Rasa sulit dielakkan 

Seperti menggenggam bara} 

 

 

 

 

 

k) Sifat tenggang rasa 

Tenggang rasa disebut juga toleransi, maksudnya sifat mau 

mempertimbangkan kepentingan dan perasaan orang lain. Segala 

sesuatu yang dilakukan jangan sampai menyinggung perasaan orang 

lain dan tidak mengganggu orang lain,
52

 baik itu perkataan, perbuatan, 

maupun sikap. Pepatah Minangkabau mengingatkan tentang tenggang 

rasa sebagai berikut: 

Bajalan paliharo kaki 

Bakato paliharo lidah 

Kaki tataruang inai padananannyo 

Lidah tataruang ameh padanannyo 

Bajalan salangkah madok suruik  

Kato sapatah dipikiri 
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Nan elok dek awak  katuju dek urang 

Lamak dek awak lamak dek urang 

Sakik dek awak sakik dek urang. 

 

{Berjalan pelihara kaki 

Berkata pelihara lidah 

Kaki tertarung inai padanannya 

Lidah tertarung emas padanannya 

Berjalan selangkah menghadap mundur 

Kata sepatah dipikirkan 

Yang baik bagi kita sesuai bagi orang 

Enak bagi kita enak bagi orang 

Sakit bagi kita sakit bagi orang} 

 

Pepatah adat diatas megajarkan bahwa dalam pergaulan harus 

menjaga perasaan orang lain, baik ucapan, tingkah laku maupun 

perbuatan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain.
53

  

 

 

l) Perbuatan sumbang 

Sumbang artinya salah, jadi perbuatan sumbang adalah 

perbuatan-perbuatan yang salah menurut adat Minangkabau. Banyak 

sekali perbuatan sumbang  yang dilarang oleh adat diantaranya ialah 

duduk sumbang, bakato sumbang, batanyo sumbang dan lainnya. 

Bakato sumbang ialah berkata yang menyalahi aturan adat 

minangkabau, duduak sumbang ialah duduk yamg menyalahiaturan 

adat, dan batanyo sumbang ialah bertanya yang salah menurut atuaran 
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adat Minangkabau. Semua  perbuatan sumbang harus dihindari orang 

setiap orang, khususnya orang Minangkabau.
54

 

m) Kato mandaki 

Kato mandaki adalah tata acara bersikap berprilaku pada orang 

yang lebih dituakan. Dengan cara menghormati, menghargai, dan 

bersikap lemah lembut dalam bertutur kata, baik disekolah maupun 

dirumah antara anak dengan orang tuanya, dan lainnya.
55

 

Anjuran untuk menghormati orang yang lebih tua diungkapkan 

petitih berikut: 

Turuik pangajaran urang tuo 

Supayo badan nak salamaik 

Talangkah,babaliak 

Sasek, suruik 

Baitu paham kito handaknyo 

Pangajaran rang tuo jiko dilangga  

Cilako badan kasudahannyo 

{Turun ajaran orang tua 

Agar badan selamat 

Terlangkah, berbalik 

Tersesat, mundur 

Begitu pemahaman kita hendaknya 

Pengajaran orang tua jika dilanggar 

Celaka badan kesudahannya} 

 

Demikianlah ajaran adat Minangkabau untuk menghormati 

orang tua, kepada orang yang lebih tua berkata harus sopan, lemah 

lembut, dan dengan rasa hormat. 
56

 

n) Kato Melereng 
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Kato melereng merupakan sikap dan berbicara melalui kiasan 

dan sindiran, bisa berbentuk pantun bidal, petetah petitih dan lainya. 

Dalam hal yang berkaitan dengan sikap segan menyegani, seperti 

sumando  terhadap mamak rumah atau sebaliknya, menantu terhadap 

mertua atau sebaliknya.
57

 

Orang Minangkabau menggunakan kato melereng atau kiasan 

kepada orang-orang tertentu. Pengunaan kata kiasan ini menunjukkan 

perasaan yang halus dan budi yang tinggi, di dalam adat dikatakan: 

“Manusia tahan kieh, binatang tahan palu”, artinya manusia 

ditunjukkan dengan kias dan binatang di hajar dengan palu.
58

 

o) Kato Manurun 

Kato manurun adalah sikap  dan sopan santun orang yang 

lebih tua kepada yang lebih muda. Orang yang muda dan anak-anak 

memerlukan bimbingan, arahan perlindungan serta kasih sayang dari 

orang tua atau orang dewasa.
59

 

Dalam pepatah Minang di katakan:  

ingek-ingek nan di ateh 

nan di bawah kok tahimpok 

tirih kok datang dari lantai 

galodo kok datang dari muaro
60

 

 

{Ingat-ingat yang di atas 

Yang di bawah jika terhimpit 

Bocor jika datang dari lantai 

Banjir bandang jika datang dari muara} 
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Adat Minangkabau menyuruh orang yang lebih tua atau orang 

yang dituakan supaya hati-hati, jangan sampai berbuat sewenang-

wenang kepada yang lebih muda, sopan santun kepada yang muda 

harus diperhatikan. 

p) Kato Mandata 

Kato mandata merupakan sikap dan prilaku sesama besar. 

Pergaulan sama besar memerlukan sopan santun. Sopan santun dapat 

ditunjukkan dalam perkataan dan perbuatan. Ucapan dalam pergaulan 

sesama besar hendaklah menunjukkan saling menghargai. Nada suara 

tidak boleh tinggi, hindari menyombongkan diri dan merendahkan 

orang lain.
61

 Diungkapkan dalam adat Minang dengan: 

Muluik manih kucindan murah 

Budi baiak baso katuju 

Lamak bak santan jo tangguli 

Pandai bagaua samo gadang 

Ingek rundiang kok manganai 

Jago sandiang kok malukoi 

 

{Mulut manis kucindam murah 

Budi baik bahasa sesuai 

Enak seperti santan dengan tengguli 

Pandai bergaul sama besar 

Ingat perkataan jika menyinggung 

Jaga sendi jika melukai} 

 

Maksudnya, dalam tata cara pergaulan sesama besar hendaklah 

berpandai-pandai dalam bergaul, ketika kita berbicara selalu dijaga 

dengan hati-hati agar tidak ada yang tersinggung.  
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Adapun ciri-ciri pergaulan yang sopan diantaranya: tahu batas 

yang dibolehkan dalam bersikap dan bertindak, baik dan buruk, pantas 

dan wajarnya suatu tindakan yang dilakukan. Didalam adat 

Minangkabau dikatakan: 

Kato sapatah difikiri 

Jalan salangkah madok suruik 

Ingek sabalun kanai 

Diagak mako diagiah 

Malabiahi ancak-ancak 

Mangurangi sio-sio 

Manangah bak tulang pungguang
62

 

 

{kata sepatah difikirkan 

Jalan selangkah menghadap mundur 

Ingat sebelum kena 

Dihitung maka diberikan 

Mengurangi sia-sia 

Menengah seperti tulang punggung} 

 

c. Tujuan Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau 

Secara etimologi tujuan adalah arah, maksud, atau haluan.
63

 Dalam 

bahasa Arab tujuan diistilahkan dengan Ghayat, ahdaf atau maqshid, 

sementara dalam bahasa Inggris diistilah goal, purpose, objectivitas, atau 

aim.
64

 Secara terminologi tujuan adalah batas akhir yang dicita-citakan 

seseorang dan menjadi pusat perhatiannya untuk mencapai melalui usaha. 

Dalam tujuan terkandung terkandung cita-cita, kehendak dan kesenjangan 

serta berkonsekuensi penyusunan daya upaya untuk mencapainya.
65
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Tujuan itu sendiri menurut Zakiyah Daradjat, adalah sesuatu yamg 

diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.
66

 Menurut 

H.M. Arifin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan kepada futuritas (masa 

depan) yang terletak suatu jarak tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali 

dengan usaha melalui proses tertentu.
67

 

Secara umum tujuan pembelajaran terbagi kepada tujuan umum, 

tujuan sementara, tujuan akhir. Tujuan umum adalah tujuan yang akan 

dicapai dengan semua  kegiatan kependidikan, baik dengan pengajaran 

atau dengan cara lain. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai 

setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang 

direncanakan dalam sebuah pembelajaran. Tujuan akhir adalah tujuan 

yang dikehendaki agar peserta didik menjadi manusia yang sempurna 

(Insan Kamil) setelah ia menghabiskan sisa umurnya. Sementara itu 

tujuan operasiaonal adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan 

sejumlah kegiatan pendidkan tertentu.
68

 

Secara umum kurikulum muatan lokal disusun berdasarkan 

kebutuhan daerah, yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan 

dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi serta kebutuhan 

pembangunan daerah, yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang 

berdiri sendiri. Proses pelestarian lingkungan alam, budaya dan 

keterampilan melalui pendidikan di sekolah diawali dengan pengenalan, 
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pemahaman, penguasaan dan penerapan hingga membentukan etos kerja. 

Salah satu dari muatan lokal di Sumatera Barat adalah pelajaran Budaya 

Alam Minangkabau, yang menurut Depdikbud bertujuan untuk 

“memperkenalkan peserta didik kepada lingkungannya sendiri dan 

melestarikan budaya daerah Minangkabau”.
69

 

d. Fungsi Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau 

Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau berfungsi untuk: 

1) Memberikan pengetahuan dasar terhadap siswa tentang Budaya 

Alam Minangkabau sebagai budaya nasional. 

2) Memupuk dan menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan terhadap 

Budaya Alam Minangkabau dalam rangka memupuk rasa cinta 

terhadap budaya nasional. 

3) Mendorong siswa agar menghayati dan menerapkan nilai-nilai 

Budaya Alam Minangkabau  yang relevan dalam kehidupannya. 

4) Memberikan dorongan pada siswa, menggali, melestarikan dan 

mengembangkan Budaya Alam Minangkabau dalam rangka 

memupuk budaya nasional. 

Berdasarkan beberapa fungsi di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau berfungsi 

untuk memberikan pengetahuan dasar, memupuk dan menumbuhkan rasa 

cinta, mendorongan siswa untuk menghayati, menggali dan melestarikan 

serta mengembangkan Budaya Alam Minangkabau. 
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2. Pembentukan Akhlak  

a. Pengertian Pembentukan Akhlak 

Menurut pendekatan etimologi perkataan akhlak berasal dari 

bahasa Arab khalqan dari bentuk mufradnya khuluqun yang menurut 

bahasa diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata 

tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan-

perkataan khalqun yang berarti kejadian serta erat kaitannya dengan 

khalik dengan makna pencipta, dan makhluk berarti yang diciptakan.
70

  

Hamzah Ya‟qub mengatakan bahwa kata khulqun 

mengandung segi-segi persamaan dengan kata khalqun (kejadian) dan 

erat hubungannya dengan khaliq (pencipta) dan makhluq (yang 

diciptakan). Oleh karena itu persoalan yang dibahas dalam akhlak 

tidak hanya terbatas pada baik dan buruknya tabiat, perangai, dan adat 

kebiasaan/prilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi 

membahas berbagai masalah yang menyangkut hubungan manusia 

sebagai makhluk dengan Allah Tuhan yang maha pencipta (khaliq), 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan 

sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lainnya.
71

 

Menurut pendapat beberapa ahli tentang pengertian dan 

definisi akhlak itu, penulis kemukakan sebagai berikut: 
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a. Menurut Imam Al-Ghazali akhlak ialah suatu sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan tanpa 

melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu.
72

 

b. Menurut Abdul Hamid Hakim akhlak ialah sifat yang berakar pada 

diri seseorang yang terbit dari padanya amal perbuatan dengan mudah 

tanpa dipikir-pikir dan ditimbang-timbang lagi secara spontan.
73

 

c. Menurut Jamaluddin Al-Qasyimi akhlak adalah suatu bentuk yang ada 

dan telah bersemi dalam diri manusia, dari padanya timbullah 

perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
74

 

d. Menurut Ibnu Maskawih akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui 

pertimbangan pikiran terlebih dahulu.
75

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis 

menyimpulkan bahwa akhlak ialah suatu sifat jiwa yang teraplikasi 

dalam perbuatan manusia, yang dilakukan secara sewajarnya tanpa 

melalui pikir panjang dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta 

sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Maksud perbuatan yang 

dilahirkan dengan sewajarnya tanpa dipikir lagi disini bukan berarti 

bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak 

dikehendaki. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu benar-benar 
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sudah merupakan azimah yakni kemauan yang kuat tentang sesuatu 

perbuatan. Oleh karenanya jelas perbuatan itu memang sengaja 

dikehendaki adanya. Hanya saja karena keadaan yang demikian itu 

dilakukan secara kontiniu, sehingga sudah menjadi adat/kebiasaan 

untuk melakukannya, dan karenanya timbulah perbuatan itu dengan 

mudah tanpa dipikir lagi. 

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan perbuatan akhlak 

adalah prilaku atau tindakan seseorang sebagai penjelmaan atau 

manifestasi dari sifat mental yang terkurung diqalbunya, tetapi tidak 

semua perilaku atau perbuatan manusia digolongkan dalam perbuatan 

akhlaknya. Jadi yang dapat disebut sebagai perbuatan akhlak 

seseorang adalah: 

a. Perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan sehingga telah menjadi 

kepribadiaanya  

b. Perbuatan itu mudah dilakukan tanpa didahului oleh pertimbangan 

c. Perbuatan itu timbul dari dorongan hati atau keinginan hati bukan 

karena terpaksa 

d. Perbuatan itu dilakukan dengan sesungguh hati bukan sekedar 

bercanda dan kajian ilmiah 

e. Perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas untuk perbuatan baik  
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f. Tidak merasa bersalah atau malu setelah melakukannya karena sudah 

menjadi kebiasaannya sehari-hari.
76

 

Berdasarkan penjabaran di atas penulis juga menyimpulkan 

bahwa sesuatu yang dikatakan sebagai perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang dilakukan tanpa di dahului pertimbangan dan tanpa 

paksaan dari pihak manapun. Perbuatan ini dilakukan secara ikhlas 

karena dorongan dan keinginan dari hati. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa akhlak adalah suatu sikap atau kehendak manusia 

disertai dengan niat yang tentram dalam jiwa yang berlandaskan al-

Qur‟an dan al-Hadits yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan 

atau kebiasaan-kebiasaan secara mudah tanpa memerlukan 

pembimbingan terlebih dahulu. Jiwa kehendak jiwa itu menimbulkan 

perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus, maka 

disebut dengan akhlak yang terpuji. Begitu pula sebaliknya, jika 

menimbulkan perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang 

jelek, maka disebut dengan akhlak yang tercela.  

Berbicara tentang masalah pembentukan akhlak sama dengan 

berbicara tentang tujuan pendidikan, karena masih banyak dijumpai 

pendapat ahli yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

pembentukan akhlak.
77

 Menurut sebagaian ahli bahwa akhlak tidak 

perlu dibentuk, karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia 

sejak lahir. Bagi yang berpendapat seperti ini masalah akhlak adalah 
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pembawaan manusia sendiri, yaitu kecendrungan kepada kebaikan 

atau fitrah yang ada dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata 

hati atau intuisi yang selalu cendrung kepada kebenaran. Dengan 

pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, 

walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan. 

Selanjutnya ada pula pendapat yang mengatakan bahwa akhlak 

adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras 

dan sungguh-sungguh. Pada kenyataannya dilapangan, banyak sekali 

usaha-usaha pembinaan akhlak melalui lembaga pendidikan dan 

melalui berbagai macam organisasi kemasyarakatan. Ini jelas 

menunjukkan bahwa akhlak memang perlu di bina, sehingga dengan 

pembinaan ini akan membawa hasil yaitu terbentuknya pribadi-pribadi 

Muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan rasul-Nya, 

hormat kepada ibu dan bapak, sayang kepada sesama makhluk Allah 

dan seterusnya. 

Dengan demikian pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai 

usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk pribadi anak, 

dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang 

terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh 

serta konsisten. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak 

adalah hasil usaha pembinaan bukan terjadi dengan sendirinya. 

Dalam pandangan Islam, tanggung jawab pendidikan tersebut 

di-bebankan kepada setiap individu. Dalam QS. al-Tahrim (66)  ayat 6 
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Allah swt ber-firman “ -wahai orang) ”يَاأَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُىا قُىا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا

orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka). Kata “ ْأَْنفَُسُكم” dalam ayat ini yang berarti “dirimu”, 

menandakan bahwa setiap diri pribadi, atau setiap individu harus 

memiliki tanggungjawab dalam upaya melaksanakan pendidikan 

dengan baik, agar ia terhindar dari api neraka. Dalam sisi lain, ayat 

tersebut juga menegaskan bahwa di samping diri pribadi, maka 

keluarga juga harus dididik dengan baik. Karena ayat tersebut 

berbicara tentang diri pribadi dan keluarga, maka jelaslah bahwa 

pendidikan merupakan tanggungjawab semua orang. 

Dalam implementasinya, orangtualah sebagai penanggung 

jawab pendidikan di lingkungan keluarga  atau di rumahtangga; guru-

guru dan pengelolah sekolah termasuk pemerintah sebagai 

penanggungjawab pendidikan di lingkungan sekolah; tokoh 

masyarakat dan selainnya sebagai penanggungjawab pendidikan di 

lingkungan masyarakat. Ketiga pihak ini, masing-masing memiliki 

tanggung jawab pendidikan secara tersendiri dalam lingkungannya 

masing-masing, namun tidaklah berarti bahwa mereka hanya 

bertanggung jawab penuh di lingkungannya, tetapi juga memiliki 

tanggung jawab yang signifikan dalam lingkungan pendidikan 

lainnya. Orang tua misalnya, ia sebagai penanggungjawab pendidikan 

di lingkungan keluarga, tetapi tanggung jawab tersebut bukan hanya 
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terbatas pada lingkungan rumahtangganya, namun juga dibutuhkan 

tanggung jawabnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Pembentukan insan kamil sebagai indikator kepribadian 

muslim, berlangsung secara berangsur-angsur, dan bukanlah hal yang 

sekali jadi, melainkan sesuatu yang berkembang. Oleh karena itu, 

pembentukan kepribadian merupakan suatu proses. Akhir dari 

perkembangan itu, kalau berlangsung dengan baik, akan menghasilkan 

suatu kepribadian yang harmonis. Selanjutnya, kepribadian itu disebut 

harmonis kalau segala aspek-aspeknya seimbang, kalau tenaga-tenaga 

bekerja simbang pula sesuai dengan kebutuhan. Pada segi lain, 

kepribadian yang harmonis dapat dikenal, pada adanya keseimbangan 

antara peranan individu dengan pengaruh lingkungan sekitarnya.
78

 

b. Dasar-Dasar dan Tujuan Pendidikan Akhlak 

1) Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar pendidikan akhlak adalah al-Qur‟an dan al-Hadits, 

karena akhlak merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran 

Islam. Al-Qur‟an dan al-Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam 

menjelaskan kriteria baik dan buruknya suatu perbuatan. Al-Qur‟an 

sebagai dasar akhlak menjelaskan tentang kebaikan Rasulullah 

SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. maka selaku 

umat Islam sebagai penganut Rasulullah SAW sebagai teladan bagi 
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seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 

33/Al-Ahzab : 21  

                       

         

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah”. (Q.S. al-Ahzab : 21)
79

 

Berdasarkan ayat tersebut di atas dijelaskan bahwasannya 

terdapat suri teladan yang baik, yaitu dalam diri Rasulullah SAW 

yang telah dibekali akhlak yang mulia dan luhur. Selanjutnya juga 

dalam Q.S. 68/Al-Qalam: 4 

            

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

luhur.” (Q.S. al-Qalam : 4)
80

 

Di dalam hadits juga disebutkan tentang betapa pentingnya 

akhlak di dalam kehidupan manusia. Bahkan diutusnya rasul 
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adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang baik, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “Dari Abdullah 

menceritakan Abi Said bin Mansur berkata : menceritakan Abdul 

Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin „Ijlan dari Qo‟qo‟ bin 

Hakim dari Abi Shalih dari Abi Hurairoh berkata Rasulullah SAW 

bersabda: Sesungguhnya Aku hanya diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia. (H.R.Ahmad)”
81

 

Berdasarkan hadits tersebut di atas memberikan pengertian 

tentang pentingnya pendidikan akhlak dalam kehidupan manusia, di 

mana dengan pendidikan akhlak yang diberikan dan disampaikan 

kepada manusia tentunya akan menghasilkan orang-orang yang 

bermoral, laki-laki maupun perempuan, memiliki jiwa yang bersih, 

kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, 

mengetahui arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak 

manusia, mengetahui perbedaan buruk dan baik, memilih satu 

fadhilah karena cinta pada fadhilah, menghindari suatu perbuatan 

yang tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang 

mereka lakukan 

2) Tujuan Pendidikan Akhlak  

Tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik budi 

pekerti dan pembentukan jiwa. Pendidikan yang diberikan kepada 

anak didik haruslah mengandung pelajaran-pelajaran akhlak. Setiap 
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pendidik haruslah memikirkan akhlak dan memikirkan akhlak 

keagamaan sebelum yang lain-lainnya karena akhlak keagamaan 

adalah akhlak yang tertinggi, sedangkan akhlak yang mulia itu adalah 

tiang dari pendidikan Islam.  

Dalam tujuan pendidikan akhlak dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu : 

1) Tujuan Umum 

Menurut Barnawy Umari, bahwa tujuan pendidikan akhlak 

secara umum meliputi :  

a) Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji 

serta menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela.  

b) Supaya perhubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama 

makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.
82

 

Menurut Ali Hasan bahwa tujuan pokok akhlak adalah agar 

setiap orang berbudi (berakhlak), bertingkah laku (tabiat) berperangai 

atau beradat istiadat yang baik atau yang sesuai dengan ajaran Islam.
83

 

2) Tujuan Khusus 

Adapun secara spesifik pendidikan akhlak bertujuan:  

a) Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia 

da beradat kebiasaan yang baik  
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b) Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan 

diri berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak y

 ang rendah.  

c) Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, 

emosi, tahan menderita dan sabar.  

d) Membimbing siswa ke arah dikap yang sehat dan dapat 

membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, 

mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, 

sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain.  

e) Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan 

bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah.  

f) Selalu tekun beribaah dan mendekatkan diri kepada Allah 

dan bermuamalah yang baik.84
 

Adapun menurut Muhammad „Athiyyah Al-Abrasyi 

menjelaskan tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam 

adalah membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, 

sopan dalam bicara dan mulia dalam bertingkah laku dan perangai, 

bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan 

suci. Jiwa dari pendidikan Islam adalah pendidikan moral dan 

akhlak.
85
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Dijelaskan juga menurut Ahmad Amin, bahwasannya tujuan 

pendidikan akhlak (etika) bukan hanya mengetahui pandangan atau 

teori, bahkan setengah dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan 

mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan 

menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan memberi faedah 

kepada sesama manusia. maka etika itu adalah mendorong kehendak 

agar berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak 

ditaati oleh kesucian manusia.
86

 

c. Metode Pembentukan Akhlak 

Metode adalah cara yg teratur dan terpikir baik-baik untuk 

mencapai suatu maksud (dlm ilmu pengetahuan dsb); cara kerja yg 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yg ditentukan.
87

 Selain itu metode diartikan suatu 

jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 
88

 

Dalam pembinaan akhlak, metode lebih diarahkan pada cara yang 

ditempuh oleh seorang pendidik untuk mencapai akhlak yang baik dan 

tinggi. 

Pembinaan akhlak adalah suatu usaha untuk menjadikan sikap 

yang baik sebagai watak seorang anak, pribadi yang kokoh dihiasi 

dengan pendidikan dan pembinaan memiliki pengaruh yang sangat 

besar dalam kehidupan pribadi seseorang khususnya dan masyarakat 
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pada umumnya, pribadi anak yang baik tidak akan didapatkan kecuali 

apabila anak telah dididik serta dibina dari segala aspek kehidupan 

yang dibutuhkan. 

Dalam pembinaan akhlak dapat dilakukan pendidikan dengan 

cara atau metode keteladanan sikap dan tingkah laku, sebab metode 

keteladanan ini sangat memberikan pengaruh dalam pembinaan 

akhlak atau budi pekerti anak. Hal ini senada dengan pendapat Nur 

Uhbiyati yang menyatakan bahwa metode yang besar pengaruhnya 

dalam pembinaan akhlak anak adalah metode keteladanan atau 

pemberian contoh.
89

 Pembinaan yang baik terhadap anak tidak dapat 

dibentuk hanya dengan pengajaran intruksi atau larangan saja, sebab 

tabi‟at jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup demgan 

seorang pendidik hanya menyatakan perintah-perintah memperbuat 

saja, mesti harus ada contoh dari pendidik langsung. 

Dalam proses pendidikan, mencontoh atau meniru pendidik 

adalah satu kecendrungan bagi peserta didik, maka pendidik yang 

menjadi tauladan harus dapat mencontohkan prilaku yang baik dan 

terpuji. Begitu juga dengan lingkungan keluarga, orang tua harus 

menjadi tolak ukur dalam berbuat. Selanjutnya apabila anak berada 

dalam lingkungan masyarakat, maka secara tidak langsung 

lingkunganlah yang mewarnai sikap dan tingkah laku anak. 
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Menurut Ahmad Tafsir, inti dari pendidikan agama dalam 

rumah tangga (keluarga) ialah hormat kepada Tuhan, hormat kepada 

orang tua dan kepada guru.
90

 Abdullah Nashih Ulwan mengemukan 

ada empat macam yang harus dilakukan keluarga terhadap anaknya, 

yaitu: (1) Menyuruh anak-anak semenjak awal membaca la ilaha 

illallah; (2) Memperkenalkan sejak awal tentang pemikiran hukum 

halal dan haram; (3) Menyuruh anak beribadah semenjak umur tujuh 

tahun; (4) Mendidik anak cinta kepada rasul dan keluarganya serta 

cinta membaca al-Qur‟an.
91

 

Cara lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembinaan 

akhlak adalah dapat dilakukan dengan cara pembiasaan, pembentukan 

sikap atau akhlak melalui pembiasaan sangatlah penting, karena bisa 

saja seorang anak belum dapat membedakan mana nilai atau 

perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Oleh sebab itu 

membiasakan anak untuk berbuat baik adalah suatu proses yang 

paling baik dan efektif. 

Selain itu, pembinaan akhlak dapat pula dilakukan dengan cara 

perumpamaan, senada dengan pendapat M. Arifin yang menyatakan 

bahwa metode pendidikan akhlak yang baik adalah metode amtsal 

(Perumpamaan) tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan yang 
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hak dan hal-hal yang bathil.
92

 Kemudian dalam pembinaan akhlak 

siswa dapat juga dilakukan pendidik melalui metode praktek atau 

latihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Al-Nahlawi 

yang mengatakan bahwa metode praktek dan latihan akan 

mengarahkan perhatian anak untuk menjadi individu yang stabil, 

berakhlak mulia serta dapat menghasilkan suatu yang produktif.
93

 

Dari beberapa metode di atas dapat dilihat bahwa metode 

praktek dan latihan merupakan metode yang sangat besar 

pengaruhnya dalam pembentukan dan pembinaan akhlak siswa, 

karena hasil yang diperoleh dapat dilihat secara nyata dan jelas. 

Berkaitan dengan metode pembinaan akhlak, dapat dipahami bahwa 

metode merupakan suatu hal yang sangat menentukan terhadap 

ketercapaian suatu tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan dan pemilihan 

metode yang tepat guna, selain memudahkan dalam pelaksanaan 

pendidikan juga mudah diterima dan dipahami oleh siswa. Hal lain 

yang perlu diperhatikan adalah hubungan yang baik antara pendidik 

dengan peserta didik. Pendidik yang baik akan mendukung dalam 

memudahkan penanaman akhlak siswa, sebab hubungan yang 

demikian sangat penting dalam pembinaan karakter siswa serta 

keadaan pendidik yang dihormati dan dimuliakan. 

                                                           
92

 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam suatu Tujuan Teoritis dan Praktis dalam Satu 

Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 77  
93

 Abdurrahman Al-Nahlawi, Pendidikan Anak di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

terjemah Shihabuddin, judul asli “Ushulut Tarbiyatil Islamiyah Wa Asalibuha”, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1996), cet. Ke-1, h.270 



62 
 

  

B. Penelitian yang Relevan 

Terkait dengan pengaruh pembelajaran Budaya Alam Minangkabau 

terhadap pembentukan akhlak siswa, terdapat beberapa penelitian yang telah 

dilakukan peneliti sebelumnya dengan pendekatan dan metode penelitian yang 

bervariasi serta menghasilkan kesimpulan yang bervariasi.  

1. Jon Efendi (2008)
94

, yang mengkaji “Pemahaman Siswa Tentang Adat Basandi 

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau” 

dengan jenis penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi wawancara. Hasil penelitiannya adalah kegagalan dalam 

pengajaran Budaya Alam Minangkabau / tidak sesuai dengan yang 

diinginkan disebabkan oleh 3 faktor: 1) Faktor dari guru yaitu tidak 

adanya guru yang terampil dalam ilmu Budaya Alam Minangkabau yang 

mengajar Budaya Alam Minangkabau. 2) Faktor kurangnya sarana dan 

prasarana yang menunjang. 3) Faktor kurangnya dukungan lembaga adat 

dalam memberikan bimbingan kepada para remaja. 

2. Tanti Febriani (2012), meneiliti tentang “Pembinaan Akhlak Siswa 

Melalui Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau di SDN 20 Jorong 

Balai Belo Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya”, dengan jenis 

penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi 

wawancara. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa ada keterkaitan atau 
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pengaruh pembelajaran Budaya Alam Minangkabau terhadap akhlak 

siswa.  

3. Aditia W.P (2016), Meneliti tentang “Upaya Pengajaran Budaya 

Alam Minangkabau  (Action Research Sosialisasi Adat Basandi Syarak, 

Syarak Basandi Kitabullah Di SD & SLTP Kota Padang)”. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian Kualitatif. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi wawancara. Hasil penelitiannya 

adalah perlunya model pengajaran yang sesuai dengan pembelajaran 

Budaya Alam Minangkabau sehingga siswa mampu memahami, 

mengenali, dan melestarikan Budaya Alam Minangkabau. Salaha satu 

metode yang direkomendasikan oleh peneliti adalah memakai metode 

karyawisata. Dengan metode ini diharapkan peserta didik mampu 

memahami pelajaran Budaya Alam Minangkabau sehingga mampu 

mengaplikasikan falsafah hidup orang Minangkabau yaitu adat bersendi 

syarak, syarak bersendi Kitabullah. Syarak mengata adat memakai. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap 

konsep-konsep teoritis agar tidak terjadi salah paham dalam memahami 

penelitian ini. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pembelajaran Budaya 

Alam Minangkabau terhadap Pembentukan Akhlak siswa di MTs Se-

Kecamatan Matur Kabupaten Agam.“  
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Adapun konsep operasional yang akan dioperasikan terkait dengan judul 

penelitian ini sebagaimana yang telah dipaparkan pada konsep teori adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau (Variabel X) 

Adapun indikator yang akan dioperasionalkan dalam variabel 

penelitian ini, yakni: 

a. Guru memberikan materi pembelajaran Budaya Alam Minangkabau. 

b. Guru membaca buku yang berkaitan dengan materi dari berbagai 

sumber untuk menambah wawasan. 

c. Guru membuat uaraian atau materi pelajaran Budaya Alam 

Minangkabau. 

d. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan memvariasikan metode 

pembelajaran. 

e. Guru memberikan tauladan dalam bertutur kata dan berperilaku. 

f. Guru memasukkan nilai-nilai Akhlak pada materi pelajaran yang 

diajarkan. 

2. Akhlak Siswa (Variabel Y) 

Untuk mengukur akhlak siswa menggunakan indikator sebagai 

berikut: 

a. Sifat Terpuji yang harus dimiliki siswa, dengan sub indikator: 

1) Siswa memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab 

2) Siswa memiliki sifat tenggang rasa 

3) Siswa memiliki sifat rasa malu 

b. Prilaku atau akhlak terpuji yang harus dimiliki siswa, dengan sub 

indikator: 

1) Siswa memiliki prilaku sopan santun dalam berbicara 

2) Siswa memiliki prilaku sopan santun waktu duduk. 

3) Siswa memiliki prilaku sopan santun waktu makan. 

4) Siswa memiliki prilaku sopan santun berpakaian. 
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5) Siswa memiliki prilaku sopan santun berpergian. 

6) Siswa memiliki prilaku sopan santun bertamu. 

7) Siswa memiliki prilaku saling mengasihi dan menghormati. 

8) Siswa memiliki prilaku suka menolong. 

c. Akhlak terpuji yang harus dimiliki siswa, dengan sub indikator: 

1) Siswa taat dan tidak membantah perintah guru di sekolah. 

2) Siswa ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong di sekolah. 

D. Hipotesa Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya. Sehingga yang dikatakan hipotesis adalah jawaban atau 

dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya.
95

Sejalan dengan 

pendapat tersebut Amri Darwis mengatakan hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

kuantitatif.
96

 

Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternative Ha 

atau H1) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan 

dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah 

penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di 

lapangan.
97

 Menurut Ronny Kountur, hipotesa adalah dugaan sementara atau 
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jawaban sementara atas permasalahan penelitian dimana memerlukan data 

untuk menguji kebenaran dugaan tersebut.
98

  

Menurut Sudjana, hipotesa adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut 

melakukan pengecekannya.
99

 Sedangkan menurut Soegyarto, hipotesa juga 

dapat dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sangat sementara. Sebagai 

konklusi sudah tentu tidak dibuat dengan semena-mena, melainkan atas dasar 

pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal dari hasil-hasil penyelidikan 

eksploratif yang dihasilkan sendiri.
100

 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesa 

adalah dugaan sementara penelitian yang memerlukan data untuk menguji 

kebenaran dugaan tersebut. Selanjutnya hipotesa penelitian ini adalah: 

a. Ha (Hipotesa Alternatif) yaitu adanya pengaruh pembelajaran Budaya 

Alam Minangkabau terhadap akhlak siswa di MTs Se-Kecamatan Matur 

Kabupaten Agam Sumatera Barat. 

b. Hipotesis Nol (null hypothesis) disebut Ho: tidak ada pengaruh 

pembelajaran Budaya Alam Minangkabau terhadap akhlak siswa di MTs 

Se-Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat. 
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