
BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Aksioligis

Aksiologi (filsafat nilai) ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat

nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Di dunia ini

terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah

nilai yang khusus, seperti ekonomi, estetika, etika, filsafat agama dan

epistemologi. Epistemology bersangkutan dengan masalah kebenaran. Etika

bersangkutan dengan masalah kebaikan (dalam arti kesusilaan), dan estetika

bersangkutan dengan masalah keindahan.1 Nilai dan implikasi aksiologi di dalam

pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut

di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian anak.2

Dalam teori Islam klasik, wilayah etis soal baik dan buruk ada dua pilihan:

the theistic-subjectivism atau rationalistic-objectivism. Yang pertama menekankan

pada pemahaman bahwa baik dan buruk hanya ditentukan oleh Tuhan. Sedangkan

yang kedua lebih menekankan pada peran akal dalam menentukan baik-buruknya

sesuatu. Teori pertama menekankan pada Tuhan lewat kitab suci. Tetapi, dalam

praktiknya, sering kali apa yang diistilahkan dengan Tuhan tersebut  jika tidak

hati-hati  dapat saja direduksi menjadi subjektivitas masing-masing individu

pengikut agama-agama. Peran individu di sini juga dapat diganti oleh peran

1 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. oleh Soejono Soemargono. (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2004.), hlm. 319

2 Jalaludin, dan Abdullah Idi. Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat dan Pendidikan.
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm 129
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kelompok, yang kedua, juga demikian halnya. Perbuatan baik dan buruk hanya

tergantung dan diukur oleh kemampuan rasio individu masing-masing.3

Aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki

hakekat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan.4 Nilai

pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu Nilai Intrinsik, contohnya pisau

dikatakan baik karena mengandung kualitas-kualitas pengirisan didalam dirinya,

sedangkan nilai instrumentalnya ialah pisau yang baik adalah pisau yang dapat

digunakan untuk mengiris5, jadi dapat menyimpulkan bahwa nilai Instrinsik ialah

nilai yang yang dikandung pisau itu sendiri atau sesuatu itu sendiri, sedangkan

Nilai Instrumental ialah Nilai sesuatu yang bermanfaat atau dapat dikatakan Nilai

guna.

Sementara nilai yaitu esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti

bagi kehidupan. menurut Muhaimin arti dasar "nilai" diartikan sebagai asumsi-

asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang hal-hal yang benar dan

penting.6 Dalam hal ini, nilai yang dimaksudkan adalah nilai pendidikan akhlak

yang terdapat dalam kisah sapi betina dalam surat Al Baqarah ayat 67-74.

B. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa inggris diterjemahkan dengan kata education.

Education is the getting and giving of knowledge so as to pass on our culture from

one generation on the next (pendidikan adalah kegiatan memperoleh dan

3 Assegaf, Abd. Rachman. Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan
Tokoh Klasik Sampai Modern. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 30

4 Soejono Soe Margono. Pengantar Filsafat Louis O.Kattsoff. (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, 1986), hlm. 327

5 Ibid, hal. 328
6 Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 110.
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menyampaikan pengetahuan, sehingga memungkinkan transmisi kebudayaan kita

dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya).7

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan berasal dari kata dasar

didik yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan)

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kata didik merupakan kata kerja, ketika

mendapat awalan pe dan akhiran an, maka berubah menjadi pendidikan yang

merupakan kata benda. Jika diartikan pendidikan adalah proses pengubahan sikap

dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.8

Dalam literatur pendidikan Islam yang mengandung makna pendidikan

dan pengajaran sangat banyak dan beragam diantaranya seperti istilah Tarbiyâh,

Ta’lîm, Ta’dîb, Tabyîn, dan Tadrîs. setidaknya ada tiga istilah, yang sering

digunakan untuk menyebut pendidikan. Istilah-istilah ini juga dapat dikaji untuk

lebih dekat dan tepat memahami makna pendidikan yang sebenarnya dalam

pendidikan Islam. Ketiga istilah tersebut adalah Tarbiyâh, Ta’lîm, Dan Ta’dîb.

1. Istilah Tarbiyâh

Menurut al-Isfahani yang dikutip oleh Hasibuan, istilah tarbiyâh berakar

dari tiga kata, yaitu pertama dari kata rabbâ-yarbû yang berarti (ربا یربو)

“bertambah dan tumbuh”;  )kedua, kata rabiya-yarbâ ربي ) yang berarti (یربى

7 M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001)
hlm. 12

8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka. 2003), hlm. 263
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“tumbuh dan berkembang”; dan ketiga, kata rabba-yarubbu (رب یرب) yang berarti

“memperbaiki, menguasai dan memimpin, menjaga, dan memelihara”.9

Menurut Najib Khalid al-‘Amir, seperti yang dikutip Abdul Rahman

Abdullah dalam Hasibuan, bahwa Tarbiyâh berasal dari tiga pengertian kata yaitu:

“Rabbaba-Rabbâ-Yurabbî” ( یربي-ربى-ربب ) yang artinya “memperbaiki sesuatu

dan meluruskan”. Kata Rabbâ (ربى) berasal dari kata “Ghatthâ-Yughatthî” dan

“Hallâ-Yuhallî” ( یغطي-غطى dan یحلي- حلى ) yang artinya “menutupi”. Dari fi’il

“Rabbâ-Yurabbî” ( یربي-ربي  ) kata ‘al-Rabbu – Tarbiyâh” الرب ) dan (تربیة

ditujukan kepada Allah SWT yang artinya Tuhan segala sesuatu, raja dan pemilik-

Nya. al-Rabb “Tuhan yang diaati”. “Tuhan yang memperbaiki”. Juga ditegaskan

al-Rabbu merupakan mashdar yang bermakna Tarbiyâh yaitu “menyampaikan

sesuatu sampai titik kesempurnaan sedikit demi sedikit”.10

Dari kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tarbiyâh memiliki

makna yang luas dan bermacam-macam dalam penggunaannya sehingga kata

tersebut dapat diartikan menjadi makna pendidikan, pemeliharaan,

pengembangan, pembinaan, penciptaan, perbaikan, dan semuanya menuju kepada

kesempurnaan sesuatu secara bertahap.

Salah satu di antara tokoh pendidikan Islam yang menggunakan istilah

tarbiyâh untuk penamaan pendidikan adalah Abdul Rahman al-Nahlawi dalam

Hasibuan. Dari beberapa pengertian yang dikandung dalam makna tarbiyâh, ia

mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu: “pertama, pendidikan merupakan

9 HS. Hasibuan Botung, 2008, membangun dunia pendidikan “Pengertian Peranan Tugas
dan Tanggung jawab Guru Agama” http://ucokhlmsb.blogspot.com/2008/04/pengertian-peranan-
tugas-dan.html di akses 21September 2016.

10 Ibid.
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kegiatan yang betul-betul memiliki tujuan, sasaran, dan target; kedua, pendidik

yang sejati dan mutlak adalah Allah SWT; ketiga, pendidikan menuntut

terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan

pengajaran selaras dengan langkah-langkah yang sistematis yang membawa anak

dari suatu perkembangan ke perkembangan lainnya; dan keempat, peran seorang

pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakannya”.11

2. Istilah Ta’lîm

Adapun al-Ta’lîm secara (التعلیم) lughawi berasal dari kata kerja “’allama”

12(علّم) yang berarti “mengajar”. Jadi istilah ini dapat diartikan sebagai

“pengajaran”, seperti dalam bahasa arab sering digunakan istilah “tarbiyâh wa al-

ta’lîm” .”berarti “Pendidikan dan Pengajaran (التربیة والتعلیم)

Menurut Zakiah Daradjat, kata “’allama” memberi pengertian sekedar

memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan

kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian

yang disebabkan pemberian pengetahuan.13 Pengertian ini juga dapat ditemukan

dalam beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya seperti pada surat al-Baqarah (2): 31

dan surat al-Naml (27): 16.

     …

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya,…” 14

11 Ibid.
12Muhammad Junus, Kamus Arab – Indonesia, (Padang : IAIN Imam Bonjol, 1973), hlm.

277.
13 Zakiyah Dradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 27.
14 QS. Al-Baqarah (2) : 31.
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               …

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai
Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara
burung…”.15

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ramayulis: “makna ta’lîm

menekankan pada transmisi ilmu dan lebih mencakup domain kognitif dari pada

domain lainnya”.16 Pendapat ini berangkat dari term ‘allam dalam Q.S. al-

Baqarah (2) : 31 di atas dikaitkan dengan kata ‘arada yang berimplikasi bahwa

proses pengajaran Adam As. diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi yang

dimaksud lebih mengarah pada evaluasi kognitif, sebab Adam hanya diserukan

menyebutkan nama-nama benda yang diajarkan.

Berbeda dengan pendapat di atas, Fattah Jalal, seperti yang dikutip

Bambang Q-Annes, justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, surat al-Baqarah

ayat 31 tersebut mengandung makna yang lebih luas jangkauannya dari pada

tarbiyâh. Ia juga mengutip ayat:

         
             

Artinya: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami
kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara
kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan
mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan
Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum
kamu ketahui.17

15 QS An Naml (27) : 16.
16 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 2
17 QS Al-Baqarahlm 2 : 151.
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Berdasarkan ayat tersebut, Fattah Jalal berpendapat dalam Bambang yaitu:

“kata ta’lîm lebih universal dari proses tarbiyâh. Sebab, ketika mengajarkan al-

Qur’ân kepada kaum muslimin, Rasulullah tidak sekedar membuat mereka

membaca, tetapi membaca dengan perenungan yang berisi pemahaman,

tanggungjawab, dan amanah. Dari membaca semacam ini, Rasul membawa

mereka kepada penyucian diri (tazkiyâh) dan menjadikan diri itu pada posisi yang

memungkinkan untuk menerima al-hikmah. Adapun al-hikmah tidak dapat

dipelajari secara parsial, tetapi harus menyeluruh dan terintegrasi. Al-Hikmah itu

sendiri berasal dari kata al-ihkam yang artinya kesungguhan di dalam ilmu, amal,

atau di dalam kedua-duanya”. Dengan pemahaman seperti ini, maka ta’lîm tidak

berhenti pada pengetahuan yang lahiriyah saja, juga tidak hanya sampai pada

pengetahuan taklid. Tetapi lebih dari itu, ta’lîm juga mencakup pengetahuan

teoritis, mengulang kaji secara lisan dan menyuruh melaksanakan pengetahuan

itu. Dengan begitu ia menyimpulkan bahwa berdasarkan al-Qur’ân istilah ta’lîm

lebih luas dari pada tarbiyâh.18

3. Istilah Ta’dîb

Sedangkan kata kata ta’dîb secara bahasa merupakan bentuk masdar dari

kata “addaba” yang berarti memberi adab dan mendidik. Dalam kamus (أدب)

Bahasa Arab, istilah ta’dîb yang biasanya diartikan sebagai “pelatihan” dan

“pembiasaan” mempunyai kata makna dasar sebagai berikut:

18 Bambang Q-Annes dan adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur’an,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2009), hlm. 24.
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a) Ta’dîb berasal dari kata dasar “aduba – ya’dubu” ( یاُدب-اُدب ) yang berarti

melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan

santun.

b) Berasal dari kata dasar “adaba – ya’dibu” )یاِدب-اَدب( yang berarti

mengadakan pesta atau perjamuan.

c) Kata “addaba” (اّدب) sebagai bentuk kata kerja “ta’dîb” (تادیب)

mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin,

dan memberi tindakan.19

Menarik untuk diketahui, bahwa Syed Muhammad Naquib al-Attas

berpendapat bahwa istilah ta’dîb merupakan istilah yang dianggap tepat untuk

menunjuk arti pendidikan Islam. Menurutnya istilah ini sangat penting dalam

rangka memberi arti pendidikan Islam. Dari kata addaba sebagai kata kerja dari

ta’dîb ini diturunkan juga kata adabun. Adab adalah disiplin tubuh, jiwa, dan ruh.

al-Attas juga mengatakan bahwa adabun ialah disiplin yang menegaskan

pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat hubungannya dengan kemampuan

dan potensi jasmaniah, intelektual dan rohaniah; pengenalan dan pengakuan akan

kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata secara hierarkis sesuai dengan tingkat dan

derajatnya. Dalam adab akan tercermin keadilan dan kearifan (hikmah). Adab juga

meliputi kehidupan material dan spiritual. Kemudian penekanan adab mencakup

amal dan ilmu sehingga mengkombinasikan ilmu dan amal serta adab secara

harmonis, ketiganya sebagai pendidikan. Dari pengertian adab seperti ini, al-Attas

kemudian mendefenisikan pendidikan sebagai pengenalan dan pengakuan yang

19 Muhlmammad Junus, Kamus Arab – Indonesia, op-cit, hlm. 37.
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secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia, tentang tempat-tempat yang

tepat bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing ke

arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud

tersebut.20

Sementara secara istilah pendidikan juga memiliki ragam defenisi yang

disampaikan oleh para ahli diantaranya:

Menurut H. M Arifin, pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar

untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar

anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal.21

Menurut Chabib Thoha pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah

dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek

pandidikan berdasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an

dan Hadits.22

Menurut Muhaimin Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang

berdasarkan Islam yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta

disusun dari ajaran dan nilai nilai fundamental yang terkandung dalam sumber

dasarnya, yaitu al-Qur’an dan hadist.23

Menurut Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha

untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insan

20 Muhammad Nuquib al-Attas, Konsep Pendidikan Islam, Terj. Haidar Bagir, (Bandung :
Mizan, 1994), hlm. 60

21 M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001)
hlm. 12

22 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
hlm.99.

23 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah,
dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)., hlm.7.
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yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan

kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya

kepribadian muslim.24

Masih banyak lagi pengertian pendidikan Islam menurut para ahli, namun

dari sekian banyak pengertian pandidikan Islam yang dapat ditarik benang merah,

bahwa pada dasarnya pendidikan Islam adalah usaha bimbingan jasmani dan

rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah

manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal

(insan kamil) yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada

Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan didunia dan di akhirat.

C. Pengertian Akhlak

Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa arab akhlaqun yang berarti

budi pekerti, tingkah laku, tabiat. Menurut istilah, mengutip dari pendapat

Nasirudin, akhlak adalah kehendak yang sudah menyatu dengan pribadi seseorang

dalam kehidupannya sehingga sulit untuk dipisahkan.25 Banyak ulama’ yang

mencoba mendefisinikan mengenai akhlak, diantara mereka yang mengartikan

akhlak adalah sebagai berikut :

1. Imam Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Sirajuddin mengartikan

akhlak sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya

timbul perbuatan- perbuatan dengan mudah dan gampang dan tanpa

memerlukan pemikiraan dan pertimbangan. Jika sifat itu tertanam dalam

24 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya media,
1992), hlm. 14.

25 Nasirudin, Pendidikan Tasawuf, (Semarang : Rasail, 2010), hlm. 32
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jiwa maka menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut

akal dan syari'at .

2. Ibnu Miskawaaih sebagaimana yang dikutip oleh Sirajuddin, akhlak suatu

sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa

pikir dan pertimbangan.26

3. Abuddin Nata, ahklak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam

dan tanpa pemikiran, namun perbuatan tersebut telah mendarah daging dan

melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi

memerlukan pertimbangan dan pemikiran.27

4. Ahmad Syadzali, ahklak adalah kebiasaan kehendak, ini berarti bahwa

kehendak itu apabila telah melalui proses membiasakan sesuatu, maka

kebiasaan itu disebut ahklak.28

Dari beberapa pengertian akhlak diatas, maka secara sederhana akhlak

dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang telah menjadi kebiasaan

seseorang, dan dalam mewujudkan perbuatan tersebut tidak perlu lagi

memerlukan sebuah pertimbangan.

1. Sumber Akhlak

Sumber ajaran akhlak ialah al-Qur‘an dan hadist. Tingkah laku Nabi

Muhammad merupakan contoh dari suri tauladan bagi umat manusia. Semua ini

ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur‘an:

26 Sirajuddin Zar, Filsfat Islam Filosof dan filsafatnya, (Jakarta Rja Grafindo Persada,
2004), hlm. 135.

27 Abuddin Nata, Ahlak Tasawuf, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm. 5.
28 Ahmad Syadzali, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1993), hlm.

102.
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Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut
Allah.29

Tentang akhlak pribadi Rasulullah dijelaskan pula oleh ‗Aisyah ra

diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari ‗Aisyah ra berkata: Sesungguhnya akhlak

Rasulullah itu adalah al-Qur‟an. (HR. Muslim). Hadis Rasulullah meliputi

perkataan dan tingkah laku beliau, merupakan sumber akhlak yang kedua

setelah al-Qur‘an. Segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa

mendapatkan bimbingan dari Allah.30 Allah berfirman :

         
Artinya : Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut

kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu
yang diwahyukan (kepadanya).31

Jika telah jelas bahwa al-Qur‘an dan hadist Rasul adalah pedoman hidup

yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan

sumber akhlaqul karimah dalam ajaran Islam. Al-Qur‘an dan Sunnah Rasul

adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran maupun hasil renungan dan

ciptaan manusia. Sehingga telah menjadi keyakinan (akidah) Islam bahwa akal

dan naluri manusia harus tunduk mengikuti petunjuk dan pengarahan al-Qur‘an

29 QS. Al-Ahdzab (33) : 21
30 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah,

2007), hlm. 4
31 QS. An-Najm (53) : 3-4
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dan as-Sunnah. Dari pedoman itulah diketahui criteria mana perbuatan yang baik

dan mana yang buruk.

2. Pembagian Akhlak

Menurut Nasirudin akhlak dibangun atas empat unsur, yaitu : tindakan

baik dan buruk, kemampuan melaksanakan, pengetahuan terhadap perbuatan baik

dan buruk, adanya kecenderungan jiwa terhadap salah satu perbuatan baik atau

buruk.32

Sebagai mana kita ketahui akhlak dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak

yang terpuji dan akhlak yang tercela. Akhlak yang terpuji sering disebut dengan

istilah akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah. Sedangkan akhlak yang

tercela sering dikenal dengan istilah akhlakus sayyiah ataupun akhlakul

madzmumah. Akhlak sendiri memiliki fungsi bagi kehidupan kita. Dengan

mempelajari akhlak, kita dapat membedakan mana perbuatan yang baik, dan mana

perbuatan yang buruk, sehingga kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan

ajaran Islam dengan baik.33

a. Akhlaqul Karimah (Akhlak Terpuji)

Adapun jenis-jenis akhlaqul karimah itu adalah sebagai berikut:

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

2) Al-Alifah (sifat yang disenangi)

3) Al-„Afwu (sifat pemaaf)

4) Anie Satun (sifat manis muka)

5) Al-Khairu (berbuat baik)

32 Nasirudin, op-cit., hlm. 32
33 Barmawi Umary, Materi Akhlak, (Solo: Ramadhani, 1993), hlm. 196.
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6) Al-Khusyu (tekun bekerja)

b. Akhlaqul Madzmumah (Akhlak Tercela)

Adapun jenis-jenis Akhlaqul Madzmumah itu adalah sebagai berikut:

1) Ananiyah (sifat egois)

2) Al-Bukhlu (sifat pelit)

3) Al-Kadzab (sifat pembohong)

4) Al-Khinayah (sifat pengkhianat)

5) Azh-Zhulmun (sifat aniaya)

6) Al-Jubnu (sifat pengecut)34

Dari pendapat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa akhlak yang

menjadi tujuan sekaligus teladan bagi setiap muslim adalah akhlaqul karimah

sehingga apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah bisa diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Tetapi disamping kita harus menerapkan akhlaqul

karimah kita juga harus menghindari Akhlaqul Madzmumah agar kita bisa

mendapatkan kebahagiaan tanpa harus melakukan keburukan.

Mengenai pembentukan akhlak, ada perbedaan pendapat. Ada yang

berpendapat bahwa akhlak tidak dapat dirubah karena sudah merupakan hal yang

melekat pada diri seseorang. Dan adapula yang berpendapat bahwa akhlak masih

dapat dirubah dengan beberapa gemblengan. Dalam bukunya yang berjudul

Pendidikan Tasawuf, Nasirudin menjelaskan beberapa cara untuk merubah

akhlak, diantaranya yaitu :

a) Melalui pemahaman

34 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah,
2007), hlm. 12
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b) Melalui pembiasaan

c) Melalui teladan yang baik.35

Pemahaman seseorang mengenai akhlak dapat diperoleh dari mana saja,

bisa dari teman, guru di sekolah, ataupun ustadz. Pemahaman tersebut diperoleh

dengan proses belajar, sehingga seseorang mampu mendapat sebuah informasi

mengenai dampak akibat akhlak baik maupun buruk. Akhlak yang baik akan

memiliki dampak yang baik pula, entah itu dari sudut pandang agama maupun

masyarakat. Sedangkan akhlak yang buruk akan berdampak buruk pula.

Dengan mengetahui dampak dari akhlak baik dan akhlak yang jelek,

tentunya seseorang akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitasnya,

sehingga ia akan lebih cenderung melakukan perbuatan yang baik. Pembentukan

yang kedua yaitu dengan cara pembiasaan. Cara ini biasa dilakukan di lembaga

pendidikan dari PAUD sampai jenjang kuliah. Dalam lembaga pendidikan, siswa

selalu dituntut untuk melakukan aktifitas yang mencerminkan akhlak terpuji, agar

nantinya pembiasaan yang dilakukan di sekolah akan selalu dilakukan peserta

didik ketika ia tidak berada di sekolah.

Pembiasaan yang tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan yang

dilakukan di lingkungan keluarga. Dalam hal ini orang tua memegang peranan

penting dalam pembentukan pembiasaan yang baik bagi anak. Pembiasaan akhlak

terpuji bisa dimulai dari membaca doa sebelum melakukan kegiatan maupun

setelah selesai, melakukan kegiatan ibadah, bertutur kata yang sopan, dan lain

sebagainya. Yang terakhir yaitu pembentukan melalui teladan yang baik.

35 Ibid., hlm. 36
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Akhlak seseorang akan terbentuk dari teladan orang yang ada di dekatnya,

seperti orang tua, kakak, guru. Jika seseorang ketika di rumah ia selalu

dihadapkan pada perbuatan orang tua yang selalu melakukan perbuatan baik,

maka secara tidak langsung itu merupakan proses pendidikan yang mampu

membentuk kepribadian seorang anak. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, jika

anak ketika di rumah selalu dihadapkan dengan keadaan orang tua yang suka

bertengkar, berkata kotor, maka itu akan menjadi teladan yang berpotensi akan

diikuti oleh anak. Pembiasan dari seorang guru juga sangat penting. Dalam

peribahasa disebutkan “guru makan berdiri, murid kencing berlari”. Peribahasa

tersebut merupakan gambaran betapa penting guru untuk menjaga perbuataanya,

karena perbuatan guru juga merupakan teladan bagi peserta didiknya.

Semua cara diatas, mulai dari pembentukan melalui pemahaman, pembiasaan, dan

teladan, haruslah dijalankan secara bersamaan. Jangan sampai dilakukan secara

terpisah, karena akan menyebabkan pembentukan akhlak yang baik tidak akan

berjalan maksimal. Sebagai contoh, seorang anak telah mengetahui bahwasanya

sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan di sekolah ia belajar telah

dilakukan kegiatan sholat berjamaah sebagai langkah pembiasaan, namun ketika

ia di rumah, ia dihadapkan dengan keadaan orang tua yang menjadi teladan di

rumah malah tidak melakukan sholat, maka si anak ketika di rumah juga akan

terbiasa untuk tidak sholat.

D. Pengertian Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak diartikan sebagai latihan mental dan fisik yang

menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban
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dan tanggung jawab  dalam masyarakat selaku hamba Allah. Pendidikan

akhlak berarti juga menumbuhkan personalitas (kepribadian) dan menambahkan

tanggung jawab.

Pendidikan akhlak adalah inti pendidikan semua jenis pendidikan karena

ia mengarahkan  pada terciptanya perilaku lahir dan  batin manusia, sehingga

menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun terhadap

luar dirinya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak adalah

pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya

berintelektual tetapi mempunyai budi pekerti dan kepribadian yang terbiasa

melakukan perbuatan baik tanpa paksaan dan imbalan, sehingga menjadi manusia

yang humanis (bermoral).

1. Dasar Pendidikan Akhlak

Adapun yang menjadi dasar hukum dari pendidikan akhlak tertulis jelas

dalam al-Qur‘an surah al-Ahzab ayat 21

                
 

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut
Allah.36

Dari ayat diatas selain merupakan alasan diutusnya Rasulullah ke muka

bumi tetapi juga sebagai landasan hukum bahwa setiap manusia harus memiliki

akhlak yang mulia agar bisa menjadi suri tauladan bagi diri sendiri, keluarga, dan

36 QS. Al-Ahdzab (33) : 21
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masyarakat.

2. Tujuan Pendidikan Akhlak

Menurut ajaran al-Qur‘an bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh risalah

Nabi Muhammad atau misi Islam ialah membersihkan dan mensucikan jiwa

dengan jalan mengenal Allah serta beribadah kepada- Nya dan mengokohkan

hubungan antara manusia dengan menegakkan di atas dasar kasih, persamaan dan

keadilan, hingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan dan kedamaian dalam

hidup dan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota

masyarakat.37

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa risalah Nabi

Muhammad SAW akan sampai kepada tujuannya manakala ajaran yang dibawa

Muhammad berupa norma-norma yang menuntun orang agar berbuat baik dan

menjauhi perbuatan buruk dapat diikuti dengan sempurna.   Dengan kata

lain, menjalankan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk

merupakan syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian dan

kenyamanan hidup umat manusia dan alam sekitarnya.38

Tujuan pendidikan akhlak adalah untuk membentuk orang-orang yang

bermoral baik, berkemampuan keras, sopan dalam berbicara dan perbuatan

mulia dalam tingkah laku serta beradab.39 Menurut Said Agil Husin al-

Munawwar, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman,

bertakwa, berakhlak mulia, maju dan mandiri sehingga memiliki ketahanan

37 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 113
38 Ibid., hlm. 115
39 M. Athiyah, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.

103
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rohani yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan

masyarakat.40

Dari uraian di atas, dapat  di pahami bahwa tujuan pendidikan akhlak

ialah memberikan pengetahuan untuk mengamalkan akhlak yang baik dan

membentuk manusia bermoral, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya

dan hubungan manusia dengan sesamanya. Tujuan pendidikan akhlak juga

merupakan bagian dari tujuan risalah Nabi Muhammad yaitu menjalankan

akhlak mulia dan mencapai kebahagiaan, kedamaian hidup umat manusia serta

kebahagiaan hidup di akhirat kelak.

3. Pendidikan Akhlak Dalam Realita Masyarakat

Realitas sosial dalam kehidupan masyarakat, dari dulu hingga sekarang

selalu menunjukkan adanya konflik, perbedaan, pergeseran dan perubahan.

Kehidupan manusia tidak pernah statis, melainkan dinamis dan terus berubah.

Fakta menunjukkan manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang baik

seratus persen  dan tidak ada yang buruk seratus persen.41 Karena pada

kenyataannya di lapangan usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai

lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus dikembangkan.42

Keadaan pembinaan ini semakin terasa diperlukan terutama pada saat di

mana semakin banyak tantangan dan godaan sebagai dampak dari kemajuan

bidang iptek. Saat ini misalnya orang akan dengan mudah berkomunikasi dengan

apa pun yang ada di dunia ini, yang baik atau yang buruk, karena ada pesawat

40 Said Agil Husin al-Munawwar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur‟ani Dalam Sistem
Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 15

41 Musa Asy‘arie, Islam Keseimbangan Rasionalitas, Moralitas, dan Spiritualitas,
(Yogyakarta: LESFI, 2005), hlm. 172

42 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 157
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televisi, internet, faximile dan seterusnya.43 Al Qur‘an menegaskan adanya

suatu umat yang terbaik, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an:

                
              

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

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman,
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.44

Sekarang ini banyak ditemui perilaku-perilaku yang menyimpang dari

akhlak yang baik, pendidikan akhlak seakan tidak ada. Walaupun sudah ada

dasar dalam Al-Qur‘an yang menjelaskan tentang pendidikan akhlak, tetapi

perilaku manusia saat ini tidak mencerminkan pengamalan dari ayat-ayat Al-

Qur‘an yang seharusnya menjadi pedoman dan tuntunan hidup bagi manusia di

dalam kehidupan bermasyarakat.45

4. Aplikasi Pendidikan Akhlak Dalam Kehidupan Masyarakat

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha memanusiakan

manusia.46 Artinya, dengan pendidikan manusia diharapkan mampu

menemukan dirinya dari mana berasal, hadir di dunia ini untuk apa dan

setelah kehidupan ini untuk apa, sehingga ia lebih manusiawi, baik dalam

43 Ibid.
44 QS Ali Imran (3): 110
45 Ibid., hlm. 159
46 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1998) hlm. 56
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berpikir, bersikap, maupun bertindak. Dari sinilah pendidikan akhlak sangat

berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan pendidikan

akhlak, manusia dapat mengatur kehidupan yang damai dan sejahtera.

Aplikasi dari pendidikan akhlak yang dapat diterapkan dalam kehidupan

masyarakat di antaranya adalah ukhuwah atau persaudaraan antar sesama

muslim, pemaaf, santun dalam bertindak, pemurah, penyantun, dan ta‘awun dan

tolong menolong.47

Bersyukurlah kita sebagai bangsa, memiliki pandangan hidup

dengan tujuan jauh ke depan, tanpa batas. Pandangan hidup yang puncaknya

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang menembus semua dimensi wujud.

Tinggal bagaimana kita memahami serta menerjemahkannya dalam derap

langkah kita, dan bagaimana kita memelihara tekad kita agar terus membulat

dan membara karena dari sanalah bersumber daya manusia yang paling agung,

menurut pandangan Al-Qur‘an.48

E. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Kajian pustaka merupakan kajian penting dalam sebuah penelitian yang

akan kita lakukan. Kajian pustaka disebut juga kajian literal. Kajian pustaka

merupakan sebuah uraian tetntang literatur yang relevan dengan bidang atau topik

tertentu.49 Penelitian pustaka ini pada dasarnya bukan penelitian yang benar-benar

baru. Sebelum ini banyak yang sudah mengkaji objek penelitian tentang

aksiologis pendidikan. Oleh karena itu, penulisan dan penekanan tesis ini harus

47 Abu Ahmadi dan Noorsalimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2008) hlm. 210-213

48 M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: Mizan,
1994) hlm. 229

49 Punaji Setyosari, Metode penelitian pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 72
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berbeda dengan tesis yang telah dibuat sebelumnya. Adapun telaah yang

digunakan pada penulisan tesis ini ialah menggunakan prior research (penelitian

terdahulu). Prior research yaitu penelitian terdahulu yang telah membahas

aksiologis pendidikan. Namun prior research yang digunakan penulis dalam

pembuatan tesis ini, adalah aksiologis pendidikan yang telah dikhususkan objek

kajiannya, seperti aksiologis (nilai-nilai) pendidikan akhlak, sosial, dan lain

sebagainya. Diantara prior research yang dimaksudkan diantaranya adalah

sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Habibillah dengan judul Nilai-Nilai

Pendidikan Yang Terkandung dalam Kisah Adam (Kajian Tafsir Al-Qur’an Surah

Al-Baqarah 2: 30-39), dengan hasil penelitian bahwa bahwa nilai-nilai pendidikan

yang terkandung dalam kisah tersebut ialah sikap rendah hati, Larangan sombong,

menjauhi dengki, sikap pemaaf dan pengampun. Adapun aspek metode

pengajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut ialah metode kisah, Tanya

jawab, metode sorogan dan metode ganjaran dan hukuman.50

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Komarullah Azami, dengan judul

Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam surat al-Mujadalah ayat 11-

12, dengan hasil penelitian bahwa bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak yang

terkandung dalam kisah tersebut ialah diantaranya Adalah :Melapangkan Hati,

50 Habibillah, Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung dalam Kisah Adam (Kajian Tafsir
Al-Qur’an Surah Al-Baqoroh 2:30-39), Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2008. Pdf.
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Menjalin Hubungan Harmonis, Memberikan Sedekah, Menghormati,

Memuliakan.51

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ari Firmansyah, dengan judul Nilai-

Nilai Pendidikan Dalam Surat Luqman (Analisis Surat Luqman ayat 12-19), dari

hasil penelitian tersebut, Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam

surat Luqman meliputi 3 hal yaitu aspek pendidikan Aqidah, aspek pendidikan

Ibadah, aspek pendidikan Akhlak. Bila dijabarkan adalah sebagai berikut:

Larangan berbuat syirik; Kepercayaan kepada hari akhirat dan pembalasan Allah;

Berbakti kepada orang tua; Hukum menghormati orang tua kafir; Perintah shalat;

Amar ma’ruf nahyi munkar; Konsep sabar; Larangan bersifat sombong dan

takabur; Larangan memalingkan muka; Konsep kesederhanaan. Sedangkan

karakteristik surat Luqman dilihat dari segi bahasa mempunyai 3 bahasa yang

berbeda yang diterapkan oleh Luqman dalam mendidik putranya yaitu: Bahasa

Seruan, Bahasa Kiasan dan Bahasa Isyarat.52

Dari ketiga model penelitian tersebut yang penulis paparkan di atas selain

memiliki persamaan karena sama – sama memiliki topik kajian al-Qur’an dengan

menggali nilai-nilai pendidikan di dalam al-Qur’an. Disamping memiliki

persamaan juga terdapat perbedaan karena kisah yang di angkat berbeda dengan

penelitian yang akan penulis teliti.

51 Komarullah Azami, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam surat al-
Mujadalah ayat 11-12, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014. Pdf.

52 Ari Firmansyah, Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Luqman (Analisis Surat Luqman
ayat 12-19), Malang : UIN Mauana Malik Ibrahim, 2007. Pdf.


