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BAB II
PRINSIP-PRINSIP AKHLAK DALAM ISLAM

A. Definisi Akhlak

Kata Akhlak dalam bahasa arab merupakan jama’ dari khuluqun خلق yang

menurut  bahasa, berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata

tersebut mengandung segi persesuaian dengan perkataan khalaqun خلق  yang

berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khalik خالق yang berarti

pencipta, demikian pula makhluqun مخلوق yang berarti yang diciptakan.

Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya

hubungan baik antara khaliq dengan makhluk.1 Perkataan ini di petik dari kalimat

yang tercantum dalam Al-Qur’an yang berbunyi


Artinya Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang
agung. (Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 4).2

Adat, yaitu sifat dalam diri yang upayakan manusia melalui latihan, yakni

berdasarkan keinginannya. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi

tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Berdasarkan sudut

pandang kebahasan definisi akhlak dalam pengertian sehari-hari disamakan

dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan-santun dan tata krama.

Beberapa pakar mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut:  menurut

Ibnu Miskawaih akhlak adalah

حا ل للنفسى دا عیة لھا ا لى افعا لھا من غیر فكر ورویة

1A. Mushtofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 11
2Rosihan Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2008) hlm. 205



2

Suatu keadaan dalam diri yang mengajaknya kepada berbagai tindakan

tanpa perlu berpikir dan pertimbangan.” Akhlak adalah kondisi dalam diri yang

melahirkan tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan.3

Prof. Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwasanya akhlak

فعادتھا شیأ ااعتادت ذن االادة اأنھ عا دة الرادة یعني بأ عرف بعضھم الخلق 
ھي المسماة با لخلق

Sementara orang membuat definisi akhlak, bahwa yang disebut akhlak

ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan

sesuatu, maka kebiasan itu dinamakan akhlak.4 Sedangkan menurut Al-Farabi,

sesungguhnya akhlak itu merupakan upaya menumbuh kembangkan akhlak

potensial baik yang ada dalam  diri setiap manusia dengan jalan membiasakan

lahirnya perilaku-perilaku yang terpuji dan membangun situasi dan kondisi yang

kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perilaku yag terpuji dalam diri

seseorang.5

Akhlak menurut Muhammad Bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjuni adalah istilah

bagi sesuatu sifat yang tertanam kuat dalam diri, yang darinya terlahir perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berpikir dan merenung. Jika dari

sifat tersebut terlahir perbuatan-perbuatan yang indah menurut akal dan syari’at,

dengan mudah, maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik.

Sedangkan jika darinya terlahir perbuatan-perbuatan buruk, maka sifat tersebut

dinamakan akhlak yang buruk.

3 Iman Abdul Makmun Sa’aduddin, Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian
Muslim, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 15-18

4A. Mustofa, Op Cit, hlm. 13
5Amril.M, Akhlak Tasawuf, (Pekanbaru: Program Pascasarjana  Uin Suska Riau, 2007),

hlm-6
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Menurut Muhammad Bin Ali Al-Faruqi At-Tahanawi akhlak adalah

keseluruhannya kebiasaan, sifat alami, dan harga diri.6 Dalam Ensiklopedi Islam

akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa, manusia yang darinya lahir suatu

perbuatan dengan mudah, tanpa mlelalui proses pemikiran, pertimbangan, atau

penelitian. 7 Menurut Al Qurthubi, akhlak adalah sifat manusia dalam bergaul

dengan sesamanya, ada yang terpuji dan ada yang tercela.

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Humaid Bin Hilal, ia berkata,”

Aku datang ke Kufah lalu menemui Ar-Rabi’ Bin Khaitsam, ia berkata,” wahai

saudara Bani Idi, hendaklah engkau berakhlak mulia. Jadilah engkau pelakunya

dan pemiliknya. Ketahuilah, bahwa (dzat) yang menciptakan akhlak yang mulia

tidak menciptakannya dengan dan tidak pula menunjukkan kepadanya kecuali

setelah mencintakannya kepada para ahlinya. Ali Fudhail Bin Iyadh berkata, “ jika

engkau bergaul maka bergaullah dengan akhlak yang baik, karena akhlak yang

baik hanya akan mengajak kepada kebaikan dan pelakunya terpelihara.

Ibnu Al-Qariyyah berkata,” berbudi pekertilah kalian, (karena dengan

begitu) jika menjadi orang kaya maka kalian akan bahagia, jika menjadi orang

yang pertengahan (cukup) maka kalian akan luhur, dan jika menjadi orang miskin

maka kalian tidak akan membutuhkan.8 Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah

فى النفسى راسخة عنھا تصد ر االفعا ل بسھو لة ویسر من غیرحاجةا ھیءة الخلق عبارة عن 
فكر ورویة 

Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya

timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan

6Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, ( Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 33-34
7Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Pt Ichtiar Van Hoeve, 2005), hlm. 130
8Ahmad Mu’adz Haqqi, Syarah 40 Hadits Tentang Akhlak, (Jakarta: Pustaka Azzam,

2003), hlm. 16-21
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pertimbangan pikiran (lebih dahulu).9 Apabila yang timbul daripadanya adalah

perbuatan-perbuatan yang baik, terpuji menurut akal dan syara’ maka disebut

akhlak yang baik. Sebaliknya,apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan

yang jelek maka dinamakan akhlak yang buruk.

Sedangkan akhlak menurut Dr.M. Abdullah Diroz adalah suatu kekuatan

dalam kehendak yang mantap (perbuatan yang di dorong oleh emosi jiwa, bukan

karena tekanan dari luar, serta sudah menjadi kebiasaan), kekuatan dan kehendak

yang saling kombinasi seingga membawa kecendrungan pada pemilihan pihak

yang benar(sebagai akhlak baik) dan pihak yang jahat/salah (akhlak

jahat/buruk).10

Menurut Abdul Hamid mengatakan akhlak ialah ilmu  tentang keutamaan

yang harus dilakukan dengan cara mengikutinya sehingga jiwanya terisi dengan

kebaikan, dan tentang keburukan yang harus dihindarinya sehingga jiwanya

kosong(bersih) dari segala bentuk keburukan.

Sedangkan menurut Hamzah Ya’qub mengemukakan pengertian akhlak,

adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan

tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan bathin. Selanjutnya

akhlak menurut Hamzah Ya’qub adalah ilmu pengetahuan yang memberikan

pengertian tentang  baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia

dan menyatakan tujuan mereka yang  terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan

mereka.

9A. Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 12
10A. Malik Fadjar, Abdul Ghofir, Kuliah Agama Islam Di Perguruan Tinggi,(Surabaya:

Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya Malang 1981), hlm. 99-100
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Farid Ma’ruf mendefinisikan akhlak sebagai  kehendak jiwa manusia yang

menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan

pertimbangan pikiran terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Soegarda Poerbakawatja mengatakan akhlak ialah

budi pekerti, watak, kesusilaan, dan kelakuan baik yang merupakan akibat dari

sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia

Akhlak juga bisa diartikan sebagai ilmu tata krama , ilmu yang berusaha

mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik

atau buruk sesuai norma dan tata susila.11

Syekh Abdurrahaman secara singkat  menyebutkan bahwa akhlak adalah

perangai. Perangai terbagi dua: perangai yang baik dan perangai buruk. Alat

pengukur baik buruknya sesuatu akhlak adalah akal dan agama. 12

Menurut Ibrahim Anis akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya,

bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan

akhlak. Sedangkan dalam kitab dairatul ma’arif akhlak adalah sifat-sifat manusia

yang terdidik. 13

B. Pembagian Akhlak

Akhlak dapat dibagi menjadi dua macam yaitu akhlak mahmudah (terpuji)

atau akhlak karimah dan akhlak mazmumah (tercela). Akhlak terpuji adalah jika

perbuatan-perbuatan yang ditampilkan itu bernilai akhlak, baik sehingga pantas

11 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah,
2007), hlm. 3-4

12 Ridwan Assyirbany, Membentuk Pribadi Lebih Islami (Suatu Kajian Akhlak), (Jakarta:
Pt Inti Media Cipta Nusantara, 2009), hlm. 79

13Aminuddin, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), hlm-152.
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mendapat pujian.14 Akhlak mahmudah atau akhlak karimah didasarkan kepada

keyakinan yang kuat. Keyakinan itu menghujam, mengakar kokoh sekaligus

memancar mengeluarkan buah kemulian berupa perangai atau akhlak. Akhlak

yang menjadi suri teladan bagi kaumnya, diantaranya mempunyai rasa malu,

mulia hati, pemberani, pemaaf, penyabar, dan segala akhlak yang mulia.15

Akhlak mahmudah merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Tanda

tersebut dimanifestasikan ke dalam perbuatan sehari-hari dalam bentuk perbuatan-

perbuatan  yang sesuai denagan ajaran- ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an

dan Al-Hadist.

Akhlak mahmudah dapat dibagi dalam beberapa bagian yaitu akhlak yang

berhubungan dengan Allah, akhlak terhadap Rosulullah SAW.  akhlak terhadap

diri sendiri, akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak terhadap masyarakat ,dan

akhlak terhadap alam.16 Allah SWT telah mengatur hidup manusia dengan adanya

hukum perintah dan larangan. Hukum ini, tdak lain adalah untuk menegakkan

keteraturan dan kelancaran hidup manusia itu sendiri. Dalam setiap pelaksanaan

hukum tersebut terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah SWT.17

Akhlak terhadap Allah adalah menyembah dan menaati segala titah-Nya,

menjadikan pedoman hidup apa yang telah dibenarkannya, berjanji menaati segala

titah-Nya dengan cara mengamalkan ajarannya, melaksanakan tugas sebagai wakil

Allah, yang nantinya semua itu dipertanggungjawabkan. Sehingga manusia

14Amril M, Op Cit. hlm 16
15Ali Syamsuddin, Mengukir Sifat Kepribadian Muslim, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),

hlm. 226
16Rosihan Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 225
17Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,) 2011,

hlm. 145
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memperolah kebahagiaan, dan kesejahteraan dengan cara mengamalkan ajaran-

Nya yang baik dan benar, di mana semua itu mencakup keseluruhan aspek hidup

dan kehidupan, yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dalam artian sebatas

apa yang dimiliki dan mampu.

Akhlak terhadap Allah adalah akhlak yang paling tinggi dan mengatasi

segala-galanya adalah akhlak manusia terhadap Allah, dari-Nya sumber segala

hukum dan nilai hidup. Tuhan yang berhak mendapat semua pujian, segala

ketaatan, dia saja yang layak dan perlu disembah, tempat meminta pertolongan,

pengampunan dan hidayat.18 Berakhlak kepada Allah dengan mentauhidkan Alah

SWT, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi

sebagai berikut:







Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.Allah adalah Tuhan
yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.Dia tiada beranak dan
tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara
dengan Dia."

Selanjutnya akhlak terhadap Nabi S.A.W.,  Akhlak karimah kepada

Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya. Menaati Rasulullah berarti

melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.  Ini semua telah

dituangkan dalam hadist (sunnah) beliau yang berwujud ucapan, perbuatan, dan

penetapannya.

18 Imran Efendi H.S, Pemikiran Akhlak Syaikh Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari,
(Pekanbaru: Lpnu Prees, 2003), hlm. 78
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Menaati Rasulullah dapat di lakukan dengan meyakini sepenuh hati bahwa

perintah rasul Allah adalah perintah Allah yang wajib ditaati. Melaksanakan

dengan ikhlas segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mematuhi

hukum-hukum yang telah ditetapkan. Mencontoh perilaku Rasulullah dalam

segala aspek dan mengerjakan segala perbuatan yang dianjurkan (sunah) dan

meninggalkan sesuatu yang dibenci. Selain berbakti kepada Rasulullah, kita juga

diperintahkan untuk berbakti kepada para ulama dan ulil amri (penguasa Islam/

pemerintah). Hal ini didasarkan pada ayat 59 surat Al-Nisa’, juga sabda nabi

SAW. Yang artinya para ulama adalah pewaris nabi.19

Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani.

Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang

halal dan baik. Apabila  kita memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik,

berarti kita telah merusak diri sendiri.20

Akhlak terhadap diri sendiri dilakukan dengan berbuat, bersikap, dan

berprilaku yang baik terhadap diri sendiri serta meninggalkan hal-hal yang dapat

merusak atau membinasakan diri, dan bersikap adil terhadap diri sendiri.

Sebagaimana firman Allah dala surat Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:









Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

19 A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq, (Bandung:
Pustaka Setia, 1999), hlm. 93-94

20Deden Makbuloh, Op Cit, hlm 147
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perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Akhlak terhadap diri sendiri seperti sabar, adalah perilaku seseorang

terhadap dirinya sendirinya sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan

terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapakan ketika melaksanakan

perintah, menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah dari Allah, syukur adalah

sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung

banyaknya, tawadhu’ adalah rendah hati, selalau menghargai siapa saja yang

dihadapinya, orang tua, muda, kaya, atau miskin. Sikap tawadhu’ lahir dari

kesadaran akan hakikat dirinya sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas

yang tidak layak untuk bersikap sombong dan angkuh  di muka bumi.

Akhlak terhadap kedua orang tua (birrul walidain) artinya berbakti kepada

kedua orang tua dengan ucapan dan perbuatan. Hal itu dapat dibuktikan dalam

bentuk-bentuk perbuatan.21 Dalam islam memposisikan orang tua ke dalam posisi

yang sangat terhormat dan mulia. Untuk itu di dalam Al-Qur’anul Karim banyak

ayat-ayat yang menjelaskan kepada manusia agar selalu berbakti dan memuliakan

kepada kedua orang tua. Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 36  yang

berbunyi:














21Aminuddin, Ibid, hlm- 154
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Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa,
karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang
dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan
hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang sombong dan membangga-banggakan diri

Dan pada ayat lain Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra’ ayat 23-24

yang berbunyi  :















Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu
bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan
kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan
rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu
kecil".

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua mempunyai posisi  kedua yang

harus  diperalakukan baik oleh setiap manusia, sedangkan yang pertama adalah

Allah Swt yang mewujudkan dalam bentuk ibadah. Pemahaman ini selaras dengan

hadist rasul  yang artiya ridhonya Allah sangat tergantung kepada ridhonya orang

tua dan murkanya Allah sangat tergantung murkanya orang tua.
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Orang yang berakal akan menyadari betapa besarnya jasa yang telah

diberikan orang tua pada dirinya. Sejak berada di kandungan mereka merawatnya

dengan baik, ketika sesudah lahir dan sampai besar pun mereka tetap sayang dan

penuh perhatian. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk merawat dan

membina serta mengarahkan agar anaknya kelak tumbuh besar dengan baik dan

menjadi anak yang sholeh serta bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tetapi juga

untuk keluarga dan umat. Oleh sebab itu orang yang berakal akan selalu bersikap

santun dan sopan dalam bertutur kata kepada ibu bapaknya.22 Sebagaimana firman

Allah dalam surat Lukman ayat 14 yang berbunyi :










Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya
kepada-Kulah kembalimu.

Dalam ayat diatas Allah menyuruh manusia untuk berbakti kepada ibu

bapak dengan cara mengajak manusia untuk menghayati pengorbanan yang

diberikan ibu keika mengandung, melahirkan, merawat, dan mendidik anaknya.

Karena itu do’a yang diajarkan Allah untuk kedua orang tua diungkapkan

sedemikian rupa dengan mengenang jasanya. Sebagaimana yang berbunyi dalam

Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 24.




22 Ridwan Asy-Syirbaany, Membentuk Pribadi Lebih Islami,(Suatu Kajian Akhlak),
(Jakarta: PT Inti Media Cipta Nusantara, 2009), hlm. 91-100
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Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu
kecil".

Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk perbuatan antara

lain, menyayangi, dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan

cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, menaati perintah,meringankan beban

serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Berbuat

baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, tetapi harus berlangsung

walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara mendoakan dan meminta

ampunan untuk mereka, menepati janji mereka yang belum terpenuhi,

meneruskan silaturrahmi dengan sahabat-sahabat sewaktu mereka hidup.23

Kemudian berakhlak kepada manusia adalah toleransi antaragama,

memberikan hak sebagai tetangga, warga negara atau warga agama, ikut terlibat

dalam segala hal, tidak ingin menang sendiri, bertanggung jawab atas masalah

sosial, tolong menolong, saling memaafkan, saling menghormati, kasih

mengasihi, sabar dan menahan diri, adanya konsep persamaan, adil, kreatif, dan

dinamis.24 Akhlak terhadap masyarakat mengajarkan kita supaya tidak memasuki

rumah kecuali setelah meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya,

tidak mengurangkan timbangan, mengembalikan amanah kepada pemiliknya,

mengadili antara manusia dengan adil dan lain-lain. Berakhlak kepada masyarakat

23Sudirman, Pilar-Pilar Islam Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim, (Malang:
UIN Maliki Prees, 2012) hlm. 259-260

24 Muhaimin, Dkk, (Kawasan Dan Wawasan Studi Islam), (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.
274
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dengan mempertahankan dan memperoleh ukhuwah atau persaudaraan terutama

terhadap saudara seaqidah demi mencapai rahmat atau kasih sayang allah. Allah

berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:






Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab
itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat

Akhlak terhadap masyarakat juga bisa dilakukan dengan memuliakan

tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling

menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota

masyarakat, termasuk diri sendiri, untuk berbuat baik dan mencegah diri dari

melakukan perbuatan dosa.25

Islam juga menganjurkan kita mempunyai akhlak kepada alam seperti

menyadari bahwa alam ini diamanahkan oleh Allah kepada manusia untuk

mengelolanya. Keanekaragaman alam memanifestasikan kekuasan Allah dalam

menggunakan setiap kurnia yang wujud di dalamnya, manusia harus sederhana,

bertujuan kepentingan bersama, tidak menipu, mengeksploitasi, melakukan

monopoli, menimbun, dan perlu dijiwai dengan rasa syukur.26 Misi agama Islam

adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada

alam dan lingkungan hidup sebagaiman firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat

107 yang berbunyi :




25Aminuddin, Op Cit. hlm-155
26Imran Efendi H.S, Op Cit. hlm. 78
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Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.

Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusia sebagai

khalifah di muka bumi, yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas memakmurkan,

mengelola, melestarikan alam. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah

melestarikan alam. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan

mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar.

Memakmurkan alam adalah mengelola sumber daya, sehingga dapat

memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa mergikan alam itu sendiri.

Allah menyediakan bumi yang subur ini untuk disikapi oleh manusia dengan kerja

keras mengolah dan memeliharanya. Kekayaan alam yang berlimpah disediakan

Allah untuk disikapi dengan cara mengambil dan memberi manfaat dari dan

kepada alam serta melarang segala bentuk perbuatan yang merusak alam. Allah

secara tegas memperingatkan kepada manusia supaya tidak berbauat kerusakan di

muka bumi, karena esensinya bahwa berbuat kerusakan pada diri sendiri dan

masyarakat luas.

Alam dan lingkungan terkelola dengan baik dapat memberi manfaat yang

berlipat-lipat. Sebaliknya alam dibiarkan merana atau hanya diambil manfaatnya

akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Akibat akhlak yang buruk terhadap

lingkungan dapat disaksikan dengan jelas bagaimana kebakaran hutan yang

menghancurkan hutan dan habitat hewan-hewannnya. Eksploitasi kekayaan laut

yang tanpa memperhitungkan kelestarian ekologi laut melahirkan kerusakan hebat
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habitat hewan laut. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Rum

ayat 41.








Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar).27

Adapun Akhlak mazmumah segala bentuk akhlak yang bertentangan

dengan akhlak  mahmudah. Akhlak mazmumah  merupakan tingkah laku yang

tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya

sebagai manusia.28

Adapun yang termasuk kedalam akhlak mazmumah seperti, syirik adalah

menjadikan sekutu bagi Allah dalam melakukan suatu perbuatan yang seharusnya

perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah, seperti menjadikan tuhan-tuhan lain

bersama Allah, menyembahnya, menaatinya, meminta pertolongan kepadanya,

mencintainya melakukan perbuatan lain seperti itu, yang tidak boleh dilakukan ,

kecuali kepada Allah SWT.

Syirik merupakan akhlak madzmumah kepada Allah yang sangat

berbahaya, yang kerena tidak akan diterima amal kebaikan manusia, hingga amal

perbuatannya menjadi sia-sia. Karena, syarat utama diterima dan dinilainya amal

itu adalah ikhlas karena Allah. Bagaimana pun, dosa syirik  tidak akan diampuni

oleh Allah.  Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 48 yang berbunyi:

27Sudirman, Op Cit. Hlm. 272-274
28 Rosihan Anwar, Ibid. Hlm. 247
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa
yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah,
Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.

Kufur secara bahasa yaitu menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari

“kafir”, kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. Menurut syara’

kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan

mendustakannya atau tidak mendustakannya. Orang kafir merupakan kebalikan

dari orang mukmin.29

Riya secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riya adalah menampakkan atau

memperlihatkan amal perbuatan supaya mendapatkan pujian orang. Apabila amal

perbuatan ditujukan bukan kepada Allah SWT berarti dalam beramal tidak

mengandung keikhlasan, apabila tidak mengandung keikhlasan  berarti amal

ibadahnya ditolak.30

Riya adalah perbuatan menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain, dan

bahkan menipu Tuhannya sendiri, sebab apa yang dilakukan berbeda dengan

hakikat perbuatannya. Orang yang riya akan selalu berusaha melakukan sesuai

dengan kehendak orang lain, ia akan melakukan apa pun asalkan mendapatkan

29Rosihan Anwar, Ibid. hlm. 247-249
30Didiek Ahmad Supadie, Sarjuni, Pengantar Studi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo,

2011), hlm-227
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sanjungan dan pujian dari orang lain, sehingga menjadikan dirinya lupa akan

harga dan kehormatan dirinya sendiri.

Orang yang riya mungkin akan merasa senang dan bangga ketika berada

ditengah-tengah orang yang memuji, menyanjung, dan menghormatinya

sedemikian rupa. Orang yang mengidap penyakit riya akan merasa sangat sedih

dan gelisah apabila apa yang dikerjakan ternyata tidak mendapatkan pujian atau

sanjungan dari orang lain, jiwanya akan tertekan dan dirundung ketakutan yang

sangat mendalam. Lebih dari itu, orang yang perbuatannya didasarkan untuk

mendapatkan kehormatan pujian atau sanjungan dari orang lain, maka Allah akan

membuka kejelekan-kejelekan yang ia sembunyikan di hadapan orang lain.31

Takabur secara bahasa artinya membesarkan diri atau menganggap dirinya

lebih dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud

dengan takabur adalah merasa dan mengaku dirinya lebih (mulia, pandai, cakap,

dan lain sebagainya) dari orang lain. Pendek kata, takabur merupakan perasaan

bahwa dirinya serba hebat, atau dengan kata lain sombong.

Sifat ini akan memunculkan anggapan bahwa orang lain lebih rendah dari

dirinya, dan dia tidak peduli apakah anggapan itu berdasarkan kenyataan atau

tidak. Hal ini tentu berbahaya dan justru akan merugikan diri sendiri. Orang yang

memiliki sifat ini kaan terlihat sikap, tidak tunduk, dan penampilannya yang tidak

menyenangkan orang lain. Sifat ini sangat tercela disisi Tuhan dan manusia.32

Rasa sombong muncul dari rasa saat mengagumi diri sendiri. Al-Qur’an

mencela kesombongan kaum musyrik dan munafik serta kekerasan hati mereka

31Samsul Munir Amin,Haryanto Al-Fandi, Kenapa Harus Stres(Terapi Ala Islam),
(Jakarta: Amzah, 2007) , hlm 51-52

32 Didiek, Op Cit. hlm
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dalam menerima kebenaran. Al-qur’an telah memperlihatkan salah satu contoh

karakter ekstrem dalam kesombongan pada kisah Fir’aun.33

Namimah menurut bahasa artinya adu domba. Sedangkan menurut istilah

yang dimaksud dengan namimah adalah memindahkan perkataan seseorang

kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan.34

Dengki adalah perasaan tidak senang ketika orang lain mendapatkan

keberuntungan atau nikmat dalam hidupnya. Namun sebaliknya mereka akan

merasa senang dan puas ketika orang lain mendapatkan kesusahan dan

penderitaan. Orang yang dengki akan selalu tidak suka apabila melihat orang lain

mendapatkan nikmat.

Pendengki  akan senantiasa mencari kelemahan dan kesalahan orang lain,

yang akan ia jadikan senjata untuk menjatuhkannya. Mereka tidak rela bila orang

lain mendapatkan kenikmatan sebagaimana dirinya atau bahkan lebih darinya.

Karena itulah orang yang mengidap penyakit dengki hari-harinya akan dihabiskan

dengan berpikir berupaya untuk bisa menjatuhakan orang lain, akibatnya mereka

melupakan kehidupannya sendiri sehingga kehidupannya menjadi berantakan.

Dengki itu sendiri adalah salah satu penyakit hati yang dapat menimbulkan

ketegangan emosional dan pikiran dalam diri seseorang, memunculkan ketakutan

dan kegelisahan.35

Diantara sifat buruk manusia yang banyak merusak kehidupan adalah

dengki. Dalam bahasa arab, dengki disebut hasad, yaitu perasaan yang timbul

33Muhammad Utsman Najati, Ilmu Jiwa Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2005), hlm. 102-103

34Ridwan Asy-Syirbaany, Op Cit. hlm. 185
35Samsul Munir Amin, Haryanto Al-Fandi, Op Cit. hlm 49-59
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dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimilki olehnya,

tetapi dimiliki oleh orang lain, kemudian dia menyebarkan berita bahwa yang

dimiliki orang tersebut diperoleh dengan tidak sewajarnya.36 Penyakit dengki ini

sangat berbahaya dan sukar diobati dengan terapi biasa.

Penyakit ini banyak merusak, mengganggu dan menghilangkan

kebahagiaan hidup, bahkan menyebabkan persengketaan, permusuhan, penipuan,

dan lebih jauh dapat lagi dapat menyebabkan timbulnya perang dan malapetaka

dalam masyarakat. Memang sifat dengki telah ada sejak manusia diciptakan, yaitu

dengkinya iblis kepada Nabi Adam a.s. apa yang diperbuat oleh iblis kepada Nabi

Adam adalah akibat dengkinya.37

Bakhil berasal dari kata bakhila-yabkhalu-bakhalan atau bakhula-

yabkhulu-bukhlan artinya kikir. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud

dengan bakhil adalah suatu sikap mental yang enggan mengeluarkan harta atau

yang lainnya kepada orang lain yang memerlukan atau membutuhkannya,

sementara dirinya berkecukupan atau berlebihan. Orang yang bersifat bakhil

berarti egois, ia hanya memperhatikan dan mempedulikan dirinya sendiri. Orang

bakhil biasanya pinti rezekinya sering tertutup.

Orang semacam ini tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain,

tidak memiliki nurani dan tidak menghargai harkat dan martabat kemanusiaan.

Orang seperti ini tidak merasa bahwa dirinya akan binasa, tidak sadar bahwa

semua yang dimilikinya, baik suka atau tidak suka akan ditinggalkan dan akan

36Rosihan Anwar, Op Cit. hlm. 261
37Asmaran, Op Cit. hlm. 202-204



20

diwariskan. Orang lain yang akan menikmati sementara dirinya hanya akan

menerima hisab dan siksaan di akherat kelak.

Orang seperti ini biasanya mata hatinya tetutup dari nur ilahiy dan

telinganya sudah dipenuhi dengan anak-cucu syaitan sehingga nilai-nilai qur’aany

tidak sampai pada qalbunya. Untuk itu sifat bakhil dilarang oleh Allah SWT. 38

Dendam yaitu berkeinginan untuk membalas perbuatan seseorang. Sifat

dendam sangat dipengaruhi oleh sifat marah atau sifat kurang puas, sikap

tersaingi, dikecewakan dan sebagiannya. Allah mengutuk orang yang mempunyai

sifat dendam sebagaiman disebutkan dala hadist nabi ,” orang yang paling dibenci

Allah adalah orang yang paling pendendam.” (Hr. Bukhari dan Muslim).

Orang yang pendendam itu memiliki sifat antara lain, tidak senang melihat

kebahagiaan orang lain, dan merasa senang bila orang yang dibenci menderita,

cenderung membalas kesalahan dengan cara yang berlebihan, senang

membicarakan kejelekan orang lain.

Buruk sangka (su’udzhan) adalah berburuk sangka dan memandang orang

lain dengan penuh curiga. Buruk sangka ini disebabkan dirinya merasa lebih baik,

lebih mulia, lebih mampu, dan lebih bersih dari pada orang lain sehingga

timbullah ketidakpercayaan dirinya kepada orang lain.

Khianat adalah menyalahgunakan kepercayaan orang lain, curang, dan

tidak dapat dipercaya. Khianat adalah salah satu sifat orang munafik. Orang yang

khianat disebut pengkhianat. Seorang pengkhianat tidak segan-segan membuka

rahasia orang lain atau kelompok lain demi keuntungan pribadinya, maka ia

38Rosihan Anwar, Ibid. hlm. 212
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disebut juga musuh dalam selimut. Pengkhianat sebenarnya mencoreng keningnya

sendiri dengan arang yang tidak mungkin hilang dalam untuk selama-lamanya,

terjauh dari teman dan sahabat, terisolasi dari pergaulan, masyarakat memandang

sebelah mata dan dia kehilangan kepercayaa.

Fitnah adalah menyebarkan perkataan bohong dengan maksud

menjelekkan orang lain. Orang yang suka memfinah ialah orang yang tidak

senang melihat kebahagiaan orang lain. Ia mempunyai jiwa pengecut, pendendam

serta berjiwa kerdil. Islam sangat melarang akhlak tercela ini.

Dusta atau bohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya.

Maksudnya sifat mengada-ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada, dengan maksud

merendahkan seseorang.kadang-kadang ia sendiri yang sengaja berdusta .

dikatakannya orang lain yang menjadi pelaku, juga adakalanya secara brutal ia

bertindak, yaitu mengadakan kejelekan terhadap orang yang sebenarnya tidak

bersalah.

Orang seperti ini setiap perkataanya tidak dipercayai orang lain. Bohong

ini sangat dekat dengan fitnah.  Orang yang suka berbohong termasuk orang-

orang munafik. 39 Bila sifat dusta sudah merajalela dalam kehidupan suatu

masyarakat, maka bisa dipastikan kondisi masyarakat itu akan kacau dan tinggal

menunggu kehancurannya, karena dusta adalah pangkal segala perbuatan dosa.

Selanjutnya sifat zalim yang artinya berbuat aniaya tidak adil dalam

memutuskan perkara, berat sebelah dalam tindakan, atau mengambil hak orang

lain, ada beberapa faktor yang mendorong orang untuk berbuat zalim. Pertama,

39Zainuddin, Muhammad Jamhari, al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlaq), (Bandung: CV
Pustaka Setia, 1999),  hlm. 105-109



22

perasaan cinta dan benci. Cinta terhadap seesorang biasanya mendorong untuk

mengutamakan  orang yang dicintai tersebut, sehingga berlaku berat sebelah

kepadanya. Demikian pula perasaan benci terhadap seseorang akan memunculkan

sikap tidak adil dan tidak memberikan hak orang tersebut sebagaiman mestinya.

Kedua, kepentingan diri sendri.

Mengutamakan kepentingan diri sendiri akan membuat orang bersifat egois

dan individualistis, sehingga dia akan tega berbuat aniaya terhadap orang lain.

Aniaya dapat dapat memutuskan ikatan persaudaraan antara sesama manusia.

Itulah sebabnya agama melarang zalim karena manusia selalu mempunyai

kekurangan-kekurangan. Manusia harus tolong-menolong dalam kehidupan

masing-masing dan tidak boleh menganiaya. 40

C. Faktor yang Mempengaruhi Akhlak

Remaja dalam kehidupannya sehari-hari  hidup dalam lingkungan

keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Kondisi masing-

masing diantara lingkungan itu akan menghasilkan dampak yang positif maupun

negatif.41

Masa remaja adalah masa perubahan, masa ketika anak muda menghadapi

berbagai pengalaman baru. Berbagai lingkungan tempat mereka bergerak

didalamnya menghadirkan situasi baru dan tidak terduga yang memerlukan respon

yang sebelumnya brlum pernah mereka terapkan. 42 Usia remaja adalah usia

pancaroba, usia pubertas, usia labil, usia yang rawan terhadap jebakan  kenalakan

40Didiek Ahmad Supadie, Sarjuni, Op.Cit. hlm, 226-227
41Dadang Hawari, Al-Qur’an (Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa), (Yogyakarta:

PT Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997). hlm- 236
42David geldard, Konseling Remaja, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2011), hlm 49
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dan kejahatan. Kenakalan remaja tidak muncul tiba-tiba. Kenakalan remaja adalah

prilaku menyimpang yang disebabkan beberapa faktor.

a. Faktor  Keluarga

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar

anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Pada umumnya hubungan

antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat. Dalam

hubungan keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan

selalu menjadi orang tua, demikan juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang

tua atau mantan saudara.43 Pada umumnya masa remaja dianggap sebagai masa

yang paling sulit dalam tahap perkembangan individu.44

Faktor keluarga adalah faktor dominan yang mempengaruhi perilaku

remaja. Keharmonisan rumah tangga adalah suatu keharusan. 45 Sebagian besar

anak di besarkan oleh keluarga, disamping itu kenyataan menunjukkan bahwa di

dalam keluargalah anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan pertama kali.

Keluarga merupakan lingkungan kelompok sosial yang paling kecil, dan juga

merupakan lingkungan paling dekat dalam membina akhlak anaknya.

Pada hakikatnya, kondisi keluarga menyebabkan timbulnya kenakalan

remaja. Kondisi tersebut dapat terjadi karena keadaan keluarga yang tidak nornal

yang mencakup broken home. Kenakalan remaja dapat pula terjadi karena

keadaan ekonomi keluarga. Salah satu kenakalan remaja yang menonjol  adalah

kurangnya didikan agama didalamnya. Yang dimaksudkan dengan didikan agama

43Sri lestari, Psikiologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam
Keluarga,( jakarta: kencana,2012), hlm. 102-103

44Sri Lestari, Ibid. hlm. 108
45Khairunnas Rajab, Psikologi Agama, (Yogyakarta: Aswija Pressindo, 2012), hlm. 64
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bukanlah pelajaran agama yang diberikan secara sengaja dan teratur oleh guru

saja. Akan tetapi yang terpenting adalah penanaman jiwa agama yang dimulai dari

rumah tangga. Dewasa ini muncul beberapa gejala orang tua yang cenderung

banhkan sangat memanjakan anak mereka, disamping mereka kurang memiliki

bekal pegetahuan di dalam mendidik anak atau remaja untuk delinquent. 46

Remaja yang mengalami kegoncangan hebat atas kenyataan yang tidak

dapat diterimanya dengan mudah mendemonstrasikan diri sebagai bentuk

kekesalan terhadap keluarganya tersebut. Upaya remaja ini adalah bentuk

perlawanan secara tidak langsung. Kurangnya pembinaan mentalitas positif oleh

orang tua jiuga merupakan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Maka

pembinaan mentalitas agama dan pendidikan moral adalah penting dan harus

diwujudkan secara bersinergi diantara elemen-elemen masyarakat.47

b. Faktor Teman Sebaya dan Lingkungan sekolah

Masa remaja mempunyai urgensi yang sangat penting dalam

pengembangan manusia.48 Remaja terikat erat dengan kelompok teman sebaya.

Dia berupaya keras untuk bergabung dengan mereka, dan berjuang untuk

mengokohkan kedudukannya di sana, serta mengadopsi nilai-nilai perilaku yang

dipegang oleh kelompoknya dengan sepenuh jiwa, perasaan dan kesetiaannya. Itu

karena remaja, di tengah teman-temannya, merasakan adanya persamaan dan

46Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm.
19-22

47Khairunnas Rajab, Op Cit. hlm. 64
48Musthafa Fahmi, Penyesuaian Diri, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 82
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kesatuan tujuan dan perasaan. Pada saat yang sama dia juga merasa adanya jurang

yang lebar yang sering kali memisahkan antara dirinya dan orang dewasa.49

Bagi remaja sulit sekali untuk menjauh dari teman-teman dan sahabatnya

yang dipercayainya. Ia mengungkapkan kepada mereka apa yang direncanakan.50

Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi remaja mempunyai

peranan yang cukup penting bagi perkembangan  kepribadiannya.

Kelompok  teman sebaya itu mempunyai kontribusi yang sangat positif

terhadap perkembangan kepribadian remaja. Tetapi tidak sedikit remaja yang

berprilaku menyimpang, karena pengaruh teman sebayanya.  kesalahan dalam

memilih teman sepergaulan, memudahkan masuknya pengaruh negatif merasuki

remaja. 51

Pertemanan jelas menerapkan tekanan pada anak muda dan hal

menampilkan diri mereka. Hal ini dapat menggelisahkan banyak  orang tua yang

khawatir ketika putra-putri remaja mereka membuat perubahan pada penampilan

diri dalam cara-cara yang tidak bisa dengan mudah mereka terima. Mereka akan

secara tepat menyalahkan pengaruh teman-temannya. Bagaimanapun, penting

untuk kita ketahui bahwa perubahan seperti itu, meski dikarenakan pengaruh

tekanan teman sebaya dan suatu kebutuhan akan penerimaan oleh teman sebaya,

sejalan dengan pencarian anak muda akan memilih gaya rambut dan make-up

49 M. Sayyid Muhammad Az-Za’balawi, Pendidikan Remaja Antara Islam dan ilmu Jiwa,
(Jakarta: Gema Insani), 2007, hlm. 172

50Musthafa Fahmi, Op Cit, hlm. 83
51 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2004), hlm. 59-61



26

yang mencerminkan standar remaja masa kini, mereka bisa saja memakai pakaian

yang populer dikalangan kelompok teman-teman sebaya mereka.52

Ajang pendidikan kedua bagi anak-anak  setelah keluarga ialah sekolah.

Selama dalam proses pembinaan, penggemblengan dan pendidikan sekolah

biasanya terjadi interaksi antara sesama anak remaja, dan antara anak-anak remaja

dengan para pendidik.

Proses interaksi tersebut dalam kenyatannya bukan hanya memiliki aspek

sosiologis yang positif, akan tetapi juga membawa akibat lain yang memberi

dorongan bagi anak remaja sekolah untuk menyimpang. Dalam kenyataan sering

terjadi perlakuan guru disekolah yang mencerminkan ketidak-adilan. Kenyataan

lain masih ditemui adanya sangsi-sangsi yang sama sekali tidak menunjang

tercapainya tujuan pendidikan.

Keadaan tersebut masih diperberat lagi dengan adanaya ancaman yang

tidak ada putus-putusnya disertai disiplin yang ketat dan kurang adanya interaksi

yang akrab antara pendidik dan murid serta kurangnya kesibukan belajar dirumah.

Kondisi negatif di sekolah tersebut kerap kali memberi pengaruh langsung

terhadap anak, sehingga menimbulkan kenakalan atau penyimpangan terhadap

remaja.53

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus

paling banyak menawarkan pilihan.54 Masyarakat merupakan ajang hidup anak

52 David Geldard, Op.Cit, hlm-70
53 Sudarsono, Op.Cit, hlm. 24-26
54Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja,( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007).

hlm. 130
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remaja disamping keluarga dan teman sebaya. Adanya kesadaran dan pengertian

akan tercermin dalam sifat kehidupan sehari-sehari mereka yang satu sama

lainnya merasa saling tergantung. Memang dalam kehidupan sehari-hari,seorang

individu ternyata jarang sekali untuk mampu memenuhi segala kebutuhan

hidupnya secara mandri.

Dalam kenyataannya sering terjadi hubungan individu dengan individu

atau bahkan hubungan individu dengan kelompok mengalami gangguan yang

disebabkan karena terdapat seorang atau sebagian anggota kelompok  di dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya menimbulkan gangguan terhadap haka-hak orang

lain. Gangguan-gangguan yang terjadi tidak jarang muncul dari perbuatan anak

remaja yang tidak terpuji serta mengancam hak-hak orang lain ditengah-tengah

masyarakat. Perbuatan anak remaja pada akhirnya akan menimbulkan keresahan

sosial sehingga kehidupan masyarakat tidak harmonis lagi.55

Keadaan masyarakat dan lingkungan dalam bentuk apapun akan

berpengaruh baik langsung ataupun tidak langsung terhadap remaja di mana

mereka hidup berkelompok. Perubahan masyarakat yang berlangsung secara cepat

dapat ditandai dengan peristiwa yang menegangkan seperti pengangguran,

keanekaragaman media massa yang bisa menyebabkan kenakalan remaja.56

Remaja tidak menciptakan perilaku sosialnya begitu saja secara spontan.

Perilaku sosialnya terpengaruh oleh tipe-tipe perilaku yang dominan dikeluarga,

sekolah khusunya, dan masyarakat secar umum. Perkembangan intelektual dan

mentalnya juga berpengaruh langsung terhadap perilaku sosialnya. Perilaku sosial

55Sudarsono, Op Cit. hlm. 16-19
56 Sudarsono, Ibid. hlm. 27
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masyarakat yang mengalami dekadensi atau kekacauan mempunyai efek negatif

terhadap perilaku remaja dan tingkat adaptasinya dengan diri dan

lingkungannya.57

Kondisi masyarakat yang serba tidak menentu tersebut akan mendorong

anak-anak remaja untuk melakukan  perbuatan-perbuatan tersesat baik menurut

penilaian masyarakat, agama, susila dan hukum.58

57 M. Sayyid Muhammad Az-Za’balawi, Op Cit. hlm. 168-167
58 Sudarsono, Op Cit. hlm. 31


