
 

 

ABSTRAK 

Nada, Achmad Musyafa’ Fathun. 2015. Konsep Moral Menurut Emile Durkheim Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam. Skripsi, Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Kadi M.Pd.I. 
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Gagasan Emile Durkheim tentang konseptualisasi pendidikan lebih difokuskan pada 

pendidikan moral yang rasional dan tidak memasukan unsur-unsur Agama didalamnya. 

Durkheim menggagas realitas moralitas sekuler yang ingin mendasarkan moral pada masyarakat 

dan sebaliknya menolak agama sebagai titik pijak moral. Menurutnya tujuan moral adalah segala 

sesuatu yang berobyekkan pada masyarakat, ranah moral akan berkembang bersamaan dengan 

ranah sosial yang merefleksikan kepentingan bersama. Dengan demikian tujuan pendidikan 

moral menurut Emile Durkheim adalah upaya membentuk manusia menciptakan makhluk baru 

yang mempunyai rasa solidaritas tinggi, disiplin untuk tujuan-tujuan sosial dan menciptakan 

ekuilibrium (keseimbangan) masyarakat. 

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sejauh mana efektifitas konsep moral yang di tawarkan Emile Durkheim di tinjau dari perspektif 

pendidikan Islam. 

Untuk menjawab peratanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian kepustakaan (library research). Dengan teknik pengumpulan data literer yaitu 

penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasanyang di maksud. 

Sedangkan analisis data yang dipakai adalah metode analisis deskriptif. 

 

 Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa; (1) Konsep moral menurut Emile Durkheim 

yaitu, kesepakatan manusia (masyarakat), yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang 

dihormati oleh manusia. Moral dalam segala bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam 

masyarakat. Menurut Durkheim moralitas bersifat duniawi kemasyarakatan dan tidak bersangkut 

paut dengan sesuatu yang adikodrati (Tuhan). (2) Konsepsi moralitas Emile Durkheim bila di 

tinjau dari perspektif pendidikan Islam memiliki kesamaan dalam hal moral sebagai kesepakatan 

manusia (masyarakat) yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang dihormati oleh masyarakat. 

Sedangkan perbedaanya adalah yang menjadi dasar moral Emile Durkheim hanyalah 

masyarakat, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan yang adikodrati (Tuhan). Sedangkan 

dasar moral Islam adalah al-Qur‟an dan al-Hadis, tidak hanya kebaikan antar sesama manusia, 

akan tetapi ridho Allahlah yang di harapkan sebagai tujuan akhir dari perilaku moral. Unsur-

unsur moralitas menurut Emile Durkheim bila diaplikasikan pada pendidikan moral dalam 

pendidikan Islam, tujuan tersebut hanya berdasarkan pada bidang sosial (mu’amalah), sedangkan 

pendidikan Islam merujuk pada bidang sosial dan keagamaan (tauhid).  

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi sebagai sebuah proses, bergerak amat cepat dan meresap kesegala aspek 

kehidupan kita, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya maupun pendidikan. Gejala khas 

dari proses globalisasi ini adalah kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan,  teknologi 

komunikasi-informasi dan teknologi transportasi. Kemajuan-kemajuan teknologi tersebut 

rupanya berpengaruh begitu kuat terhadap struktur-struktur ekonomi, politik, sosial budaya 

dan pendidikan,  sehingga globalisasi menjadi realita yang tak terelakkan dan menantang. 

Namun, Globalisasi sebagai suatu proses bersifat ambivalen. 

Di satu sisi globalisasi membuka peluang besar untuk perkembangan manusia 

dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi di sisi lain 

peradaban modern yang semakin dikuasai oleh budaya ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa ini tampak semakin lepas dari kendali dan pertimbangan etis.  

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemajuan manusia di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi akibat globalisasi, tidak selalu sebanding bahkan berbanding 

terbalik dengan peningkatan di bidang moral. Banyak orang merasa tidak mempunyai 

pegangan lagi tentang norma kebaikan. Norma-norma lainnya hanya terasa tidak 

meyakinkan atau bahkan dirasa tidak dapat dijadikan pegangan sama sekali. Orang tidak 

hanya lari dari hati nurani, karena hati nurani merasakan tak berdaya menemukan kebenaran 



 

 

apabila norma-norma yang biasanya dipakai sebagai landasan pertimbangan menjadi serba 

pasti.
1
 

Arus Globalisasi ternyata berhasil mendobrak dinding tatanan moral tradisional 

berupa adat istiadat dan kebiasaan luhur nenek moyang manusia. Wujud nilai-nilai moral 

berupa penghormatan kepada sesama manusia, tanggung jawab, kejujuran, kerukunan dan 

kesetia kawanan lambat laun digeser oleh otonomi manusia yang mendewakan kebebasan. 

Kondisi lingkungan yang demikian rentan bagi tumbuhnya perilaku agresif dan 

perilaku menyimpang. Dalam realitas sosial hampir setiap hari kita dapat menyaksikan 

banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manusia. Seperti menurunnya moral 

dan tata krama sosial dalam praktek kehidupan, baik di sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Agama dan budaya lokal 

yang dianut masyarakat setempat.
2
 

Merebaknya sikap hidup pragmatik, berkembangnya budaya kekerasan atau 

merusaknya bahasa ekonomi dan politik, disadari atau tidak telah ikut melemahkan karakter 

anak-anak bangsa sehingga nila-nilai luhur menjadi baku dan kearifan sikap hidup menjadi 

mandul, nilai-nilai etika dan estetika telah terbonsai dan terkerdilkan oleh gaya hidup instan 

dan pragmatik.
3
 

Arus globalisasi memang akan terus merambah ke setiap penjuru dan sendi-sendi 

kehidupan. Oleh karena itu yang menjadi persoalan bukanlah bagaimana menghentikan laju 

globalisasi, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran dan komitmen manusia kepada nilai-

nilai moral, sehingga dampak negatif dari globalisasi dapat dikendalikan. 

                                                             
1 Al Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya Pustaka Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1994), Cet IV, 

9. 
2 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  (Jakarta: Misaka Gakiza, 2003), 1-3. 
3 Rohinah M Noor, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra: Solusi Pendidikan Moral yang Efektif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 43. 



 

 

Banyak faktor yang menjadi penyebab bobroknya moralitas bangsa kita yang 

akhirnya menyebabkan krisis multidimensional. Langkah pertama yang seharusnya 

dilakukan adalah kesadaran instrospeksi, evaluasi, kemudian mencari jalan keluar dari 

segala aspek, meliputi semua ahli pemuka Agama, orang tua, semua pendidik dan semua 

pihak yang dimulai dari diri sendiri masing-masing sebagai uswah.
4
 

Kalau kita amati fenomena kerusakan moral tidak hanya muncul di tengah-tengah 

orang yang tidak berpendidikan saja, akan  tetapi justru terjadi juga pada orang-orang yang 

terpelajar. Di kalangan pelajar dan mahasiswa kita sangat sering di suguhi oleh berita-berita 

tentang berbagai jenis kenakalan remaja mulai tawuran antar pelajar, penyelahgunaan 

narkoba, pergaulan bebas, perilaku penyimpangan seksual, pesta minuman keras dan masih 

banyak lagi perilaku negativ lainya. 

Faktor penyebab krisisis moral ini sangat bervariasi, salah satu dari penyebabnya 

adalah adanya pendidikan moral yang terabaikan dan di kalahkan oleh pendidikan yang 

hanya bersifat materi saja. Padahal pendidikan di tujukan untuk membentuk pribadi manusia 

sacara utuh baik materiil maupun spiritual. 

Masalah moral secara normatif seharusnya sudah implisit dalam setiap program 

pendidikan, atau dengan kalimat lain meskipun dalam setiap satuan pelajaran telah 

disisipkan “pendidikan moral”, namun konseptualisasi sistem pendidikan moral secara 

khusus tetap diperlukan guna memberikan arah atau panduan kepada pelaku pendidikan 

dalam menjalankan sistem pendidikan moral.  

Pendidikan Islam sebagaimana pendidikan lainya memiliki berbagai aspek yang 

tercakup di dalamnya. Dari aspek kebutuhan manusia terhadap pendidikan sekurang-

                                                             
4 A. Qodri Azizi, Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial, Mendidik Anak Sukses Masa 

Depan: Pandai Dan Bermanfat (Semarang: Aneka Ilmu, 2003) 107-108. 



 

 

kurangnya mencakup pendidikan fisik, akal, agama (aqidah dan syari‟ah), akhlaq, kejiwaan, 

rasa keindahan dan sosial kemasyarakatan.
5
 

Pandidikan akhlaq dalam Islam tidak semata-mata bertujuan membentuk tingkah 

laku baik dalam hubungan antar sesama manusia dan sosial kemasyarakatan, tatapi juga 

bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. 

Menurut Zakiyah Drajat perbuatan ahlaki mempunyai tujuan langsung yang dekat 

yaitu harga diri, dan tujuan jauh adalah ridho Allah SWT melalui amal sholeh dan jaminan 

kebahagiaan dunia akirat. Akhlaq yang di ajarkan al-Qur‟an bertumpu pada aspek fitrah di 

dalam diri manusia, dan wahyu (agama), kemudian kemauan dan tekad manusiawi.
6
 

Dengan demikian jelas bahwa antara akhlak dan iman adalah dua unsur yang saling 

berkaitan, semakain tinggi kadar keimanan seseorang maka semakin tinggi pula akhlaknya. 

Sebaliknya jika semakin baik ahlak seseorang maka keimananya akan semakain terjaga. 

Orang di katakana memiliki kepribadian yang baik, dalam pandangan islam adalah 

orang yang telah menyempurnakan agamanya. Allah SWT menjelaskan tanda-tanda orang 

yang berkepribadian baik melalui firman-Nya: 

   
  

   
   

   
     

Artinya:“mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada 

yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada 

(mengerjakan) berbagai kebajikan: mereka itu termasuk orang-orang yang 

shaleh”. (QS Ali Imran:114). 

                                                             
5 Zakiyah Drajat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 1994), 1. 
6 Ibid., 11. 



 

 

Pandangan Islam dalam masalah pendidikan moral, selalu di kaitkan dengan 

keimanan. Dasar ajaran Islam al-Qur‟an dan as-Sunnah merupakan sumber pokok dalam 

merumuskan pendidikan moral, adapun pengembangan-nya terwujud dalam bentuk ijtihad 

para tokoh Islam terutama yang berkompetensi dalam bidang pendidikan Islam. 

Dalam konteks pendidikan Islam, konseptualisasi sistem pendidikan moral secara 

filosofis dirasa semakin dibutuhkan, mengingat pemikiran itu dirasa kurang memadai. 

Konsep-konsep atau teori-teori pendidikan Islam, dihadapkan dengan perkembangan 

peradaban manusia yang ditandai  dengan adanya pergeseran nilai yang begitu cepat 

ditengah-tengah masyarakat seiring perkembangan sains dan teknologi. Dalam konteks 

demikian, Islam ditantang untuk mampu memberikan solusi dan pemikiran alternatif. Oleh 

karena itu perlu adanya kajian terhadap pemikiran tokoh-tokoh pendidikan, baik Islam 

maupun non Islam, tentang pendidikan moral untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan, 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil konsep-konsep pendidikan moral yang 

laik untuk dihidupkan di masa sekarang dan mendatang. Sehingga memberikan inovasi-

inovasi baru yang sesuai dan berguna bagi pendidikan Islam.  

Terkait dengan penjelasan diatas, terdapat pemikiran yang sekuler tentang moral. 

Agama dan moral secara tegas di pisahkan dengan berbagai dalih dan alasan. Pemikiran 

moral sekuler ini  muncul pada tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dari barat. Pemikiran tersebut 

akhirnya berimplikasi pada bidang pendidikan, terutama masalah moral. Pendidikan moral 

tidak lagi menggunakan agama sebagai dasar utama, melainkan mengutamakan pemikiran 

yang rasional semata. 

Adalah Emile Durkheim (1858-1917), seorang tokoh sosiologi prancis telah menulis 

arah pendidikan masyarakat, yaitu pendidikan moral. Ia adalah seorang ahli praktisi 



 

 

pendidikan dan filsuf moral,  dalam pemikirannya tentang pendidikan moral lebih memilih 

masyarakat sebagai pemilik otoritas moral dalam rangka mengembangkan dan 

merealisasikan hakekat diri manusia.
7
 

Durkheim sangat tertarik akan pendidikan. Hal ini sebagian karena ia secara 

profesional dipekerjakan untuk melatih guru, dan ia menggunakan kemampuannya untuk 

menciptakan kurikulum untuk mengembangkan tujuan-tujuannya untuk membuat sosiologi 

diajarkan seluas mungkin. Lebih luas lagi, Durkheim juga tertarik pada bagaimana 

pendidikan dapat digunakan untuk memberikan kepada warga Prancis semacam latar 

belakang sekular bersama yang dibutuhkan untuk mencegah anomi (keadaan tanpa hukum) 

dalam masyarakat modern. Dengan tujuan inilah ia mengusulkan pembentukan kelompok-

kelompok profesional yang berfungsi sebagai sumber solidaritas bagi orang-orang dewasa. 

Durkheim berpendapat bahwa pendidikan mempunyai banyak fungsi: 

1. Memperkuat solidaritas sosial 

a. Sejarah: belajar tentang orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik bagi banyak 

orang membuat seorang individu merasa tidak berarti. 

b. Menyatakan kesetiaan: membuat individu merasa bagian dari kelompok dan dengan 

demikian akan mengurangi kecenderungan untuk melanggar peraturan. 

 

 

 

2. Mempertahankan peranan sosial 

                                                             
7 Miqdad Yaljan, Kecerdasan Moral: Aspek Pendidikan yang Terlupaka, (Yogyakarta: Talenta, 2003), 23. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum


 

 

a. Sekolah adalah masyarakat dalam bentuk miniatur. Sekolah mempunyai hierarkhi, 

aturan, tuntutan yang sama dengan "dunia luar". Sekolah mendidik orang muda 

untuk memenuhi berbagai peranan. 

3. Mempertahankan pembagian kerja. 

a. Membagi-bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecakapan. Mengajar siswa 

untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kecakapan mereka. 

Pandangan moral menurut Emile Durkheim banyak di warnai oleh keilmuanya dalam 

bidang sosiologi, sehingga konsepsi-konsepsinya menggunakan pendekatan sosiologis dan 

rasional semata, tanpa ada unsur Agama. 

Dalam uraian tersebut di atas menunjukan adanya perbedaan yang cukup mendasar, 

moral pada pendidikan Islam tampaknya lebih lengkap, karena selain mencakup hubungan 

antar sesamam manusia, termasuk juga juga mencakup hubungan manusia dengan Tuhan-

Nya. Unsur kedua ini, hubungan manusia dengan Tuhan merupakan dasar utama dalam 

bertingkah laku moral dalam Islam. Lain halnya dengan pemikiran Emile Durkheim yang 

hanya mencakup hubungan manusia dengan realitas sosial. Perbedaan dalam sudut pandang 

pemikiran tersebut menurut peneliti sangatlah menarik untuk di teliti secara kritis dan 

komparatif dalam bidang moral. Dari perbedaan sudut pandang diatas, penulis akan 

membahas dan menganalisa keduanya untuk memberikan solusi dan pemikiran alternatif 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil konsep-konsep pendidikan moral yang laik 

untuk dihidupkan di masa sekarang dan mendatang. Sehingga memberikan inovasi-inovasi 

baru yang sesuai dan berguna bagi pendidikan Islam, yang penulis tuangkan dalam bentuk 

karya ilmiah dengan judul “KONSEP MORAL MENURUT EMILE DURKHEIM 

DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM”. 



 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa masalah 

yang perlu di pecahkan secara ilmiah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Konsep Moral Menurut Emile Durkheim? 

2. Bagaimanakah Perspektif Pendidikan Islam Tentang Konsep Moral Menurut Emile 

Durkheim? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagimana konsepsi moral menurut Emile Durkheim 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif pendidikan Islam tentang konsep moral 

menurut Emile Durkheim 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis,  

Penelitian ini nantinya di harapkan dapat bermanfaat sebagai sebuah gambaran 

sekaligus sebagai pertimbangan bagi semua komponen, terutama para insan pendidikan 

baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam tentang persoalan moral. 

2. Secara Praktis,  

Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman dalam penelitian ilmiah. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan problematika dekadensi moral 

yang semakin merajalela dengan jalan memperbaiki pelaksanaan pendidikan khususnya 

pendidikan moral dan Agama yang tepat bagi setiap individu peserta didik. 

E. Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 



 

 

1. Konsep 

Menurut bahasa konsep berarti rancangan, idea atau gagasan yang di abstraksikan 

dari peristiwa konkret, gambaran mental dari obyek, proses atau apapun yang ada di 

luar bahasa yang di gunakan akal budi untuk memahami hal-hal lain.
8
 Sedangkan kata 

konsep dalam bahasa inggris concept dan dalam bahasa latin concipere artinya 

memahami, mengambil, menerima, atau merangkap yang merupakan gabungan dari con 

(bersama) dan capare (merangkap).
9
 

Sedangkan konsep menurut istilah adalah: a) kesan mental suatu pikiran, idea atau 

gagasan yang mempunyai derajat kekongkretan atau abstraksi yang di gunakan dalam 

pemikiran abstrak. b) apa yang membuat pikiran dapat membedakan suatu benda 

dengan benda lainya, c) konsep merangkap suatu obyek serta menyajikan kembali apa 

adanya tanpa membuat suatu peenyataan tentangan. Ungkapan verbal dari konsep 

adalah kata dan kombinasi kata-kata yang bukan pernyataan.
10

 

2. Pengertian Moralitas 

Moral secara etimologi diartikan sebagai: a) Keseluruhan kaidah-kaidah 

kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu, b) Ajaran kesusilaan, 

dengan kata lain ajaran tentang azas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara 

sistimatika dalam etika.
11

 Dalam bahasa Yunani disebut “etos” menjadi istilah yang 

berarti norma, aturan-aturan yang menyangkut persoalan baik dan buruk dalam 

hubungannya dengan tindakan manusia itu sendiri, unsur kepribadian dan motif, 

maksud dan watak manusia.  kemudian “etika” yang berarti kesusilaan yang 

                                                             
8 Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), 456. 
9 Abdul Karim Ustman, Apa dan Siapa 45 Budayawan Muslim Dunia (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 151. 
10 Loren Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), 953. 
11 Ensiklopedia Indonesia, Jilid IV, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Houve, 1989), 2288. 



 

 

memantulkan bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam masyarakat, apa yang baik 

dan yang buruk.
12

 

Secara terminologi, moral memiliki pengertian sama dengan susila, yakni 

tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum dan diterimanya tindakan yang 

baik dan wajar. Jadi tindakan susila adalah tindakan yang sesuai dengan ukuran-ukuran 

tindakan yang umum dan diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Sedang 

“etika” memiliki pengertian teori atau kaidah tentang tingkah laku manusia dipandang 

dari nilai baik dan buruk sejauh dapat ditentukan oleh akal manusia. Tujuan ideal  etika 

adalah mencari kriteria baik dan buruk secara universal yang berlaku pada setiap ruang 

dan waktu. Namun upaya ini sering mengalami kebuntuan, dimana masing-masing 

kelompok memiliki kriteria yang tidak seragam. Dengan demikian etika dan moral 

memiliki persamaan yaitu adanya ukuran tindakan baik, wajar dan umum menurut suatu 

kelompok masyarakat tertentu.
13

 

Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran (nilai- nilai masyarakat) yang 

timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung 

jawab atas kelakuan tersebut. Tindakan tersebut haruslah mendahulukan kepentingan 

umum dari pada kepentingan atau keinginan pribadi.
14

 

Menurut Emile Durkheim, moralitas adalah suatu sistem kaidah atau norma 

mengenai kaidah yang menentukan tingkah laku kita. Kaidah-kaidah tersebut 

                                                             
12 Juhana S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika; Suatu Pengantar (Bandung: Yayasan Piara, 1997),  42. 
13  Amin Syukur, Studi Akhlak (Semarang: Walisongo Press,2010), 4. 
14

 Zakiyah Dradjat, Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agung,1995), 63. 



 

 

menyatakan bagaimana kita harus bertindak pada situasi tertentu, dan bertindak secara 

tepat tidak lain adalah taat secara tepat terhadap kaidah yang telah ditetapkan.
15

 

Dalam filsafat Durkheim, hubungan “yang sosial” dengan “yang moral” 

merupakan benang merah yang selalu tampak jelas. Moralitas merupakan fakta sosial 

yang khas, dan dalam semua bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam masyarakat, 

dalam arti pasti hidup dalam konteks sosial. Moral memiliki tiga unsur yaitu, disiplin, 

keterikatan pada kelompok, dan otonomi kehendak manusia.
16

 

Dari manapun definisi moral, maka definisi itu tetap menunjukkan bahwa moral 

sangat penting bagi setiap orang dan tiap bangsa. Karena pengertian moral secara umum 

dapat didefinisikan dengan ajaran tentang baik buruk perbuatan manusia yang didorong 

dan dibangkitkan oleh aqidah dan tauhid. Moral itu sendiri berkaitan dengan ide yang 

baik dan wajar, sedang ukuran baik dan wajar tersebut terus berproses dalam interaksi 

sosial secara terus menerus dan berkembang mengikat kehidupan sosial.  

Pada dasarnya, moral itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemajuan 

manusia, baik kemajuan rohani maupun kemajuan materiil, maka orang yang 

mempunyai budi pekerti yang baik akan lebih utama dari pada yang moralnya kurang 

baik. Pada hakikatnya moral dapat mengantarkan seseorang pada jenjang kemuliaan 

akhlak, karena dengan moral yang baik itu pula akan dapat menyadarkan mana 

perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. 

3. Pendidikan Islam 
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Pendidikan Islam terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan Islam. Pendidikan 

(paedagogie) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “Pais”, 

artinya anak, dan “again” diterjemahkan membimbing.17
 Jadi pendidikan (paedagogie) 

artinya bimbingan yang diberikan pada anak. 

Didalam masyarakat Islam, sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang 

digunakan untuk menandai konsep pendidikan, yaitu tarbiyah (رت لعت) ta‟lim (ة  dan ,(م

ta‟dib (  Namun istilah yang sekarang berkembang secara umum di dunia arab .(تْاد

adalah Tarbiyah.
18

 

Menurut Abd. Rahman Saleh, menyebutkan bahwa Pendidikan Islam adalah 

usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, serta 

menjadikannya sebagai way of life (jalan kehidupan).
19

 

Sedangkan dalam bukunya, Muhaimin dkk menyebutkan bahwa Pendidikan Islam 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama 

lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional.
20

 

Dari beberapa pengertian pendidikan Islam diatas nampaknya ada sedikit 

perbedaan, maka dapat diambil benang merahnya bahwa pendidikan Islam adalah 

                                                             
17 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 69. 
18 Hery Noer Aly,  Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), 3. 
19 Ibid, 10. 
20  Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah 

(Bandung: Rosda Karya, 2001), 29. 



 

 

proses atau usaha sadar yang dilakukan pendidik untuk membimbing anak atau peserta 

didik secara sistematis dan pragmatis untuk mencapai kedewasaan kepribadian yang 

sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam yang berdasarkan al-Qur‟an dan as-

Sunnah. Karakteristik pendidikan Islam tersebut diantaranya adalah penekanan pada 

pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada 

Allah SWT, penekanan pada nilai-nilai akhlak, pengakuan akan potensi dan 

kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian, pengamalan ilmu 

pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. 

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis perlu memberikan sedikit gambaran tentang 

relevansi antara masalah pokok yang akan dikaji dengan sejumlah teori dalam berbagai 

referensi yang penulis gunakan. Diantaranya adalah skripsi hasil penelitian terdahulu 

dan buku-buku terkait. 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siswanto (243002082) STAIN Ponorogo pada 

tahun 2006 yang berjudul “Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Konsepsi Pendidikan 

Moral Emile Durkheim”. Yang berisi tentang dasar, tujuan dan faktor-faktor pendidikan 

moral. Dari hasil penelitian tersebut di peroleh kesimpulan bahwa konsep pendidikan 

moral dalam pandangan Emile Durkheim bila di tinjau dari kaca mata pendidikan Islam, 

dari segi pendidik, anak didik, materi, lingkungan pendidikan serta metode memiliki 

beberapa kesamaan dengan pendidikan islam, meskipun tidak secara keseluruhan sama. 

Kedua, dalam buku yang berjudul “Sosiologi Dan Filsafat”, karya Emile 

Durkheim yang dialih bahasakan oleh Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.  dari judul asli 

“Socioloogy And Philosophi”, penerbit Erlangga 1991. Dalam buku ini di jelaskan 



 

 

tentang pandangan atau pemikiran Emile Durkheim yang memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah moral. 

Ketiga, dalam Buku yang berjudul “Pendidikan Moral”; Suatu Study Teori dan 

Aplikasi Sosiologi Pendidikan, Karangan Emile Durkheim yang dialih bahasakan oleh 

Drs. Lukas Ginting dengan judul asli “Moral Education” penerbit Erlangga 1990, 

menurut  Durkheim, moral memiliki tiga unsur yang menentukan; unsur pertama adalah 

semangat disiplin, yaitu suatu keharusan bahwa setiap kehidupan bersama terikat pada 

keteraturan. Manusia yang tidak disiplin adalah tidak lengkap kesusilaannya. Unsur 

kedua mengenai isi moral itu sendiri, yaitu bersifat keterikatan pada kelompok sosial. 

Tindakan yang selalu tertuju pada keuntungan pribadi tidaklah memiliki nilai moral. 

Unsur ketiga yaitu otonomi penentuan nasib sendiri, mencakup pengertian moral dan 

sangat penting artinya sebagai hasil proses skularisasi dan kemajuan rasionalisme.21 

Keempat, dalam Buku yang berjudul “Durkheim dan Pengantar Sosiologi 

Moralitas” karangan Taufik Abdullah dan A.C. Van der Leeden yang diterbitkan oleh 

Yayasan Obor Indonesia 1986, yang didalamnya termuat ulasan-ulasan mengenai 

pemikiran Durkheim dalam hal moralitas.22 

Kelima, dalam buku yang berjudul “Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim 

dan Henri Bergson, karangan Djuretna A. Imam Muhni, penerbit Kanisius 2003. Dalam 

buku ini di jelaskan bahwa moralitas Emile Durkheim merupakan fakta sosial yang 

khas, dan dalam semua bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam masyarakat. Baginya 

moral bersifat duniawi kemasyarakatan dan tidak bersangkut paut dengan sesuatu yang 

adikodrati, religi atau agama dipandang sebagai bagian yang integral dalam masyarakat. 

                                                             
21 Emile Durkheim, Pendidikan Moral, terj. Lukas Ginting  (Jakarta: Erlangga Press,1990), 13-80. 
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Tidak mengherankan jika ia memandang kewajiban agama dan kewajiban moralitas 

merupakan perpaduuan parsial yang sama-sama mempunyai kewajiban beban moral.23 

Dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian sebelumya, disini 

peneliti lebih menekankan pada bagaimana dasar dan unsur-unsur moralitas yang di 

tawarkan Emile Durkheim dalam pembentukan sikap moral seseorang, yang nantinya 

dasar dan unsur-unsur moralitas tersebut di tinjau dalam perspektif pendidikan Islam, 

sehingga di harapkan nantinya dapat memunculkan teori konseptualitas dan suatu model 

pembinaan moral yang dapat benar-benar membentuk karakter anak sebagai individu, 

sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara yang bermoral dan berbudi pekerti 

luhur, dan akhirnya di harapkan dapat memberi solusi pemecahan masalah-masalah 

dekadensi moral yang banyak terjadi di negeri ini. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan 

yang digunakan untuk mengolah data tanpa menggunakan hitungan angka (statistik), 

namun melalui pemaparan pemikiran, pendapat para ahli atau fenomena yang ada dalam 

kehidupan masyarakat. Atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-

kata tertulis dari obyek yang diteliti. Juga termasuk penelitian literer atau kepustakaan 

(library research) yaitu studi atau telaah kepustakaan yang terkait dengan obyek 

penelitian.  

Jadi penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif–deskriptif dan bersifat literer, 

artinya dalam menyajikan data berbentuk verbal . Adapun landasan filosofis yang 
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Kanisius,1994), 9. 



 

 

digunakan adalah filsafat fenomologi, sehingga kebenaran yang diakui adalah bersifat 

empirik sensual, empirik logik, empirik etis dan empirik transendental.
24

 

2. Sumber Data 

Sebagaimana para ahli berpendapat bahwa kualitas data itu ditentukan oleh 

reliabilitas dan validitas alat pengambil data, sehingga antara analisis data dan 

pengumpulan datanya harus saling menyesuai-kan. Sebagai bentuk upaya penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), maka peneliti 

mengumpulkan data atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok pembahasan 

dengan mengambil dari sumber-sumber kepustakaan, sumber ini diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

1) Emile Durkheim, Pendidikan Moral; Suatu Study Teori dan Aplikasi Sosiologi 

Pendidikan, dialih bahasakan oleh Drs. Lukas Ginting dengan judul asli 

“Moral Education”, Jakarta: Erlangga Press, 1990. 

2) Emile Durkheim, Sosioogi dan Filsafat, dialih bahasakan oleh Dr. Soedjono 

Dirdjosisworo, S.H dari judul asli “Sociology And Philosophy”, Jakarta: 

Erlangga Press, 1991. 

3) Djuretna A. Imam Muhni, Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan 

Henri Bergson, Yogyakarta: Kanisius. 1994. 

4) Taufik Abdullah dan A.C. Van der Leeden, Durkheim dan Pengantar Sosiologi 

Moralitas Edisi I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986. 

b. Sumber Data Sekunder 
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1) Franz Magnis Suseno, Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, 

Yogyakarta: Kanisius, 1987. 

2) Abudin Nata, Manajemen Pendidikan Islam: Mengatasi kelemahan Pendidikan 

Islam Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2003. 

3) Imam Baehaqie dkk, Hand Book Pendidikan Moral dan Karakter, Bandung: 

Nusa Media, 2014. 

4) Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003. 

5) Miqdad Yaljan, Kecerdasan Moral: Aspek Pendidikan yang Terlupakan, 

Yogyakarta: Talenta, 2003. 

6) Oemar Muhammad al-Thoumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, Terj 

Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979. 

7) A. Qodri Azizi, Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial 

(Mendidik Anak Sukses Masa Depan: Pandai Dan Bermanfat), Semarang: 

Aneka Ilmu, 2003. 

8) K.J. Veeger, Realitas Sosial; Refleksi Filsafat atas Hubungan Individu-

Masyarakat Dalam Cakrawala Ssejarah Sosiologi Jakarta: Gramedia, 1990. 

 

 

 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 



 

 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara membaca, mamahami dan menganalisa buku-buku yang memiliki keterkaitan 

dengan tema penelitian. 

4. Tekhnik Pengolahan Data 

Tekhnik pengolahan data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainya, 

masing-masing dalam kelompok data. 

b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada, dan di rencanakan sebelumnya 

sesuai dengan permasalahanya. 

c. Penemuan hasil data, melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian 

data dengan kaidah dan dalil-dalil, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai 

pemecahan dari rumusan masalah yang ada. 

5. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan yaitu metode 

deskripsi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara non statistik, adapun 

data yang terkumpul berupa data deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal, metode deskriptif 

yaitu usaha untuk mendeskripsikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh. 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan konsep moral menurut Emile Durkheim 

dalam Perspektif Pendidikan Islam yang kemudian diuraikan sebagai sebuah narasi 

deskripsi yang tujuannya untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta, 



 

 

kemudian dianalisis untuk memperhatikan sisi-sisi data yang harus  atau memang 

memerlukan analisa lebih lanjut. Adapun metode yang digunakan seperti di bawah ini: 

a. Metode analisa Komparatif, digunakan untuk menjelaskan hubungan dari dua 

fenomena atau system pemikiran melalui komparasi hakiki obyek penelitian agar 

menjadi lebih tegas dan tajam. Komparasi ini akan menentukan perbedaan dan 

persamaan sehingga hakekat obyek penelitian dapat dipahami secara murni.
25

  

b. Metode Analisa Interpretasi, yaitu menyelami buku-buku untuk dengan setepat 

mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna, uraian yang disajikan. Metode 

ini digunakan untuk menganalisis beberapa buku secara implisit untuk 

mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. 

c. Metode induksi dan deduksi,  Metode induksi adalah cara yang dipakai untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas 

hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum. Sedangkan metode deduksi adalah cara yang dipakai untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas 

hal-hal atau masalah yang besifat umum kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, 

diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis 

memaparkan laporan penelitian dalam lima bab yang terperinci dan terdiri dari sub-bab yang 

saling berkaitan satu sama lain. Sistematika ini menguraikan secara garis besar apa yang 

termaktub dalam pembahsan setiap bab, namun hal itu lebih pada kata kunci (keyword) 
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dalam menguraikan setiap bab.sitematika dan pembahsan skripsi ini dirancang untuk 

diuraikan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I, (pendahuluan) berisi dasar secara global untuk memberikan pola pikir dari 

keseluruhan isi skripsi yang akan di sajikan dalam bab-bab berikutnya meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, 

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, (landasan Teoritik) berisi tentang moral dalam perspektif pendidikan Islam 

meliputi pengertian, dasar, fungsi, dan tujuan moral dalam pendidikan Islam. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis data 

pada bab selanjutnya. 

Bab III, (paparan data) berisi tentang penyajian data penelitian, yaitu konsep moral 

menurut Emile Durkheim, meliputi biografi Emile Durkheim, konsep moral menurut Emile 

Durkheim, unsur-unsur moralitas dan persoalan perilaku moralitas menurut Emile 

Durkheim. 

Bab IV, (analisis data) Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yaitu 

berisi tentang analisa perspektif pendidikan Islam terhadap konsep moral menurut Emile 

Durkheim, meliputi unsur-unsur moralitas dan persoalan perilaku moralitas menurut Emile 

Durkheim. 

Bab V, (penutup) Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang 

termuat di dalamnya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran. 

 

 



 

 

BAB II 

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM TENTANG MORAL 

  

A. Moral Dalam Pendidikan Islam 

Moral merupakan jiwa pendidikan Islam, dimana moral ini terjadi melalui satu konsep 

atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya moral itu bisa terwujud. 

Konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya moral itu, 

disusun oleh manusia di dalam sistem idenya. Kaidah atau norma yang merupakan ketentuan 

ini timbul dari satu sistem nilai yang terdapat dalam al-Qur‟an atau al-Sunnah yang telah 

dirumuskan melalui wahyu Illahi maupun yang disusun oleh manusia sebagai kesimpulan 

dari hukum-hukum yang terdapat dalam alam semesta yang diciptakan Allah SWT.
26

 

Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos. Kata mos adalah bentuk kata tunggal, 

sedangkan bentuk jamaknya adalah morse, hal ini berarti adat kebiasaan, susila. Adat 

kebiasaan adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum tentang yang baik atau 

yang buruk dalam masyarakat. Terma bahasa Arab yang sering dipakai untuk menunjukkan 

arti moral, adalah al-khuluq yang mempunyai ragam arti: al-thab'u (watak), al-sajiyyah 

(perangai), dan al-din (agama). Secara bahasa, moral adalah nilai dan norma yang menjadi 

pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Oleh 

karena itu moral adalah prilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau 

lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat.
27
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Moralitas yang secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang 

mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat 

membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat 

mewujudkannya, atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. 

Secara terminologi, moral memiliki pengertian sama dengan susila, yakni tindakan 

manusia yang sesuai dengan ide-ide umum dan diterimanya tindakan yang baik dan wajar. 

Jadi tindakan susila adalah tindakan yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang 

umum dan diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.  

Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang 

terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral 

artinya dia tidak bermoral dan tidak memilki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga 

moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral itu sifat dasar yang 

diajarkan di sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh 

sesamanya. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku dan ucapan seseorang dalam 

berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa 

yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan 

masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. 

Moral adalah produk dari budaya dan agama. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, 

perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan 

sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat.  

Pengertian moral atau yang lazimnya disebut dengan khuluqiyah atau akhlak adalah 

sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah 

laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik tersebut 



 

 

membentuk kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berprilaku sesuai dengan dirinya 

dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda.
28

 

Pada dasarnya, moral itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemajuan manusia, 

baik kemajuan rohani maupun kemajuan materiil, maka orang yang mempunyai budi pekerti 

yang baik akan lebih utama dari pada yang moralnya kurang baik. Pada hakikatnya moral 

dapat mengantarkan seseorang pada jenjang kemuliaan akhlak, karena dengan moral yang 

baik itu pula akan dapat menyadarkan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang 

buruk.
29

 

Para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa moral merupakan fitrah manusia. Artinya, 

manusia diciptakan untuk saling mengasihi, membantu dan berbuat baik. Karena itu, jika ia 

berbuat buruk, misalnya menzalimi orang lain, maka ia akan merasa tertekan perasaannya. 

Artinya, dengan potensi moralitas ini, seseorang merasakan bahwa dia adalah bagian dari 

masyarakat dan masyarakat adalah bagian dari dirinya, dan perasaan ini ada pada setiap 

individu. 

Dalam bidang moral, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Fazlur Rahman, bahwa 

inti ajaran moral bertumpu pada upaya menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan 

Tuhan dan manusia dengan manusia lainya. Moral menurutnya terkait dengan upaya 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang dihormati oleh manusia, dan akan menjaga 

keutuhan manusia, seperti keadilan, kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan dan lain 

sebagainya.
30

 Pendidikan moral merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan, 

kebodohan, untuk mencapai pencerahan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan moral 
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secara formal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan moral manusia tentang 

dirinya sendiri dan tentang dunia tempat mereka hidup.
31

 Pendidikan moral diartikan sebagai 

latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia berpotensi tinggi untuk melaksanakan 

tugas kewajiban dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. 

1. Konsep Moral Menurut Para Tokoh 

Agar lebih jelas tentang konsep moral, maka akan dibahas pula gambaran-

gambaran moral menurut para pakar-pakar Pendidikan Islam tentang moral, 

diantaranya; 

a. Imam Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa moral atau Akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan 

gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan 

sebagai moral jika perbuatan tersebut dilakukan dengan spontan atau tanpa 

pertimbangan, karena sifat yang sudah melekat pada pribadi seseorang menjadi 

watak. Batas perbuatan yang sudah menjadi watak inilah yang kemudian banyak 

disepakati sebagai salah satu ciri dari moral. 

b. Ibn Miskawaih (dikutib oleh Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga) Moral adalah 

keadaan jiwa sesorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dahulu).
32

 

c. Menurut Abdul Hamid, Moral adalah ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan 

dengan cara mengikutinya sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan, dan tentang 
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keburukan yang harus dihindarinya sehingga jiwanya kosong (bersih) dari segala 

bentuk keburukan.
33

 

d. Imam Abdul Mukmin dalam bukunya Meneladani Akhlak Nabi, berpendapat bahwa 

akhlak atau moral mengandung beberapa arti yaitu: tabiat, adat dan watak. 

Pengertian moral sering kali membaur dengan pengertian budi pekerti, etika 

kepribadian. Namun dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan akhlak (moral) adalah sebuah system yang lengkap yang 

terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat 

seseorang menjadi istimewa yang kemudian karakteristik tersebut membentuk 

kerangka psikologi seseorang dan membuat berperilaku sesuai dengan dirinya dan 

nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda.
34

 

e. Ali Abdul Halim menyamakan antara akhlak dan moral, kemudian mebedakan 

antara akhlak atau moral dengan kepribadian, yakni: moral lebih terarah pada 

kehendak dan diwarnai dengan nilai-nilai, sedangkan kepribadian mencakup 

pengaruh fenomena sosial bagi tingkah laku. Hal ini sangat rasional karena secara 

universal dan hakiki, moralitas merupakan aturan, kaidah baik dan buruk, simpati 

atas fenomena kehidupan dan penghidupan orang lain dan keadilan dalam 

bertindak.
35

 

f. Menurut Miqdad Yaljan, moral adalah setiap tingkah laku yang mulia, yang 

dilakukan oleh manusia dengan kemauan yang mulia dan untuk tujuan yang mulia 

pula. Sedangakan manusia yang memiliki moral atau akhlak adalah seorang 

manusia yang mulia dalam kehidupanya secara lahir dan batin, sesuai dengan 
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dirinya sendiri dan juga orang lain. Prinsip-prinsip moral yang dibawa oleh Islam 

dipergunakan dalam mengatur kehidupan manusia yang mencakup perilakunya 

dalam berinteraksi dengan individu maupun dengan kelompok masyarakat.
36

 

g. Adapun pengertian moral menurut Zakiyah Daradjat didalam bukunya, Peranan 

Agama Dalam Kesehatan Mental, Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan 

ukuran (nilai- nilai masyarakat) yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, 

yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan tersebut. Tindakan 

tersebut haruslah mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan atau 

keinginan pribadi.
37

 

Jadi, pada hakikatnya moral merupakan suatu kondisi atau sikap yang telah 

meresap dalam jiwa seseorang dan menjadi kepribadiannya, dari sinilah timbul berbagai 

macam perbuatan dengan cara spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. 

Tindakan moral tersebut mencakup semua tindakan yang baik untuk tujuan yang baik 

pula.  

Moral atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dua 

pendekatan, yaitu: Pertama, rangsangan, yaitu sebuah perilaku manusia yang terwujud 

karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Maksud dari keadaan yaitu terwujud 

karena adanya; latihan, Tanya jawab, mencontoh, dan sebagainya. Kedua, kognitif, 

adalah penyampaian informasi yang didasari dengan dalil-dalil Al-Qur‟an dan Hadits, 

teori dan konsep. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui: dakwah, ceramah, diskusi, 

drama, dan sebagainya. 
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Manusia secara fitrah dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk atau 

pantas dan yang tidak pantas.
38

 Namun kelengkapan kaidah-kaidahnya tersebut perlu 

diisi lewat pembinaan atau pendidikan. Maka dari itulah dalam Islam moral merupakan 

asas terpenting untuk membina pribadi dan masyarakat. 

Tindakan moral dalam Islam tidak sekedar pada tataran manusia sebagai individu, 

namun juga mencakup manusia sebagai mahluk sosial, bahkan tindakan moral terhadap 

mahluk lain selain manusiapun diatur dalam konsep moral menurut pendidikan Islam. 

Demikian lengkapnya konsepsi moral menurut Islam yang merupakan faktor pembeda 

dengan konsep moral selain Islam. Dasar tindakan moral dalam pendidikan Islam yang 

paling pokok adalah al-Qur‟an dan al-Hadis, yang tujuan akhirnya adalah untuk 

mencapai ridha Allah SWT. 

Dalam kaitanya dengan masalah moral, ada beberapa istilah yang hampir sama 

dengan pengertian moral, namun sebenarnya dalam segi makna sedikit berbeda. Berikut 

akan di jelaskan tentang perbedaan antara moral, akhlak dan etika. 

 

2. Pengertian Moral, Akhlak dan Etika 

Secara bersamaan sering di jumpai penggunaan istilah moral, akhlak dan etika. 

Ketiganya memiliki makna etimologis yang sama yakni adat kebiasaan, perangai dan 

watak, tetapi ketiga istilah tersebut berasal dari bahasa yang berbeda. Moral berasal dari 

bahasa Latin, akhlak dari bahasa Arab dan etika berasal dari bahasa Yunani, akar kata 

dari ketiganya adalah Mos (jamaknya: moses), ethos (jamaknya: tha etha), dan khuluk 
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(jamaknya: akhlak). Namun demikian tikaklah mudah untuk menterjemahkan secara 

persis sama untuk ketiga istilah ini yang memang berasal dari istilah dan konsep etika 

dari kebudayaan yang berbeda-beda. 

a. Moral 

Istilah moral dan etika berasal dari linguistik Eropa asli, masing-masing dari Latin 

dan Yunani (Greece). Bahasa-bahasa Eropa memiliki istilah yang berbeda mengenai 

moral dan etika. Seperti dharma  dalam bahasa India dan li dalam istilah masyarakat 

Cina. Adapun akhlak merupakan istilah yang tepat dalam bahasa Arab untuk arti moral 

dan etika.  

Ahli lain mengatakan moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan 

dan tindakan yang membicarakan salah dan benar.
39

 jadi moral selalu mengacu pada 

baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang 

kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. 

b. Akhlak  

Sedangkan akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan bentuk 

mufrad khuluq yang bermakna as-sajiyyah yang berarti watak dan tabiat. Yang 

dimaksud akhlak adalah budi pekerti, watak, kesusilaan (kesadaran etik dan moral) 

yaitu kelakuan baik  yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap 

Khaliknya dan sesama manusia.”40
  

jadi akhlak merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan 

menjadi kepribadian hingga timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan 
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dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Moral dan akhlak tidak 

dapat dipisahkan, kalau moral berdasarkan lingkungan, masyarakat dan bangsa, 

sementara akhlak berdasarkan agama. Moral juga bagian dari ajaran agama dan akhlak 

juga bagian dari moral. 

c. Etika 

Etika memiliki pengertian, yang berarti teori atau kaidah tentang tingkah laku 

manusia dipandang dari nilai baik dan buruk sejauh dapat ditentukan oleh akal 

manusia.
41

 Tujuan ideal  etika adalah mencari kriteria baik dan buruk secara universal 

yang berlaku pada setiap ruang dan waktu. Namun upaya ini sering mengalami 

kebuntuan, dimana masing-masing kelompok memiliki kriteria yang tidak seragam. 

Dengan demikian etika dan moral memiliki persamaan yaitu adanya ukuran tindakan 

baik, wajar dan umum menurut suatu kelompok masyarakat tertentu.
42

 

Jadi bahasa moral (the language of moral) sangat bervarisi antara satu masyarakat 

dengan masyarakat yang lain. Namun demikian ada sisi universal didalamnya, yakni 

bahwa ketiga istilah itu mengarah pada konsep benar (righ), salah (wrong), baik (good), 

dan buruk (bad). Untuk kesejajaran dalam pengunaan istilah, moral identik dengan 

akhlak, sedangkan etika sama dengan filsafat moral atau ilmu akhlak.  

Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang, karena etika tidak 

berwenang untuk menetapkan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. 
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Wewenang itu dikalaim oleh barbagai fihak yang memberikan ajaran moral. Lebih, 

karena etika berusaha untuk mengerti mengepa, atau atas dasar apa kita harus hidup 

menurut norma-norma tertentu. Ajaran moral dapat diibaratkan dengan buku petunjuk 

bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor kita dengan baik, sedangkan etika  

memberikan kita pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor sendiri.
43

 

Menurut hemat penulis, Etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap 

suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan 

dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. 

3. Hubungan Antara Moral, Akhlak dan Etika 

Dilihat dari fungi dan peranannya dapat dikatakan bahwa etika, moral dan akhlak 

adalah sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan 

manusia untuk ditentukan baik buruknya. Kedua istilah tersebut sama-sama 

menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai dan 

tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriahnya.  

Perbedaan antara etika, moral dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang 

dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. jika dalam etika penilaian baik-

buruk berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka pada akhlak ukuran 

yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah al-Qur‟an dan al-Hadis.
44

 

Perbedaan lain antara etika, moral dan akhlak adalah terlihat pula pada sifat dan 

kawasan pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis, maka pada moral dan 

akhlak lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara 
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umum, sedangkan moral dan susila bersifat lokal dan individual. etika menjelaskan 

ukuran baik buruk, sedangkan moral dan susila menyatakan ukuran tersebut dalam 

bentuk perbuatan.
45

 

B. Dasar Moral Dalam Pendidikan Islam 

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam islam 

memiliki dasar pemikiran.
46

 Adapun yang menjadikan dasar moral dalam Islam adalah al-

Qur‟an dan al-Hadits, sebagaimana di sebutkan dalam QS Luqman ayat: 17-18 Allah SWT 

berfirman; 

    
   

    
      
       
     
       

      
Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 

(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri. (QS. Luqman: 17-18). 

 

Dalam ayat tersebut jelaslah bahwa Allah memerintahkan manusia agar melakukan 

amar ma‟ruf nahi mungkar, dan juga melarang untuk berperilaku buruk atau mempunyai 

akhlak tercela. Sehingga, pendidikan akhlak itu perlu guna mengatur dan membatasi 
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tindakan-tindakan manusia yang semena-mena agar berlaku sesuai dengan apa yang telah 

Allah perintahkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur‟an. 

Pada dasarnya, moral itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemajuan manusia, 

baik kemajuan rohani maupun kemajuan materiil, maka orang yang mempunyai budi pekerti 

yang baik akan lebih utama dari pada yang moralnya kurang baik. Pada hakikatnya moral 

dapat mengantarkan seseorang pada jenjang kemuliaan akhlak, karena dengan moral yang 

baik itu pula akan dapat menyadarkan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. 

Dalam al-Qur‟an surat al-Qashash ayat 77 Allah SWT berfirman: 

    
     
    
    
      

      
     

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 

negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. al-

Qashash ayat: 77). 

 

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah SWT menyuruh umatnya untuk selalu berbuat 

baik kepada orang lain dan disuruh mencari kebahagiaan dunia dan akhirat serta dilarang 

berbuat kerusakan dimuka bumi karena Allah tidak akan suka terhadap orang-orang yang 

melakukan kerusakan. 

 

C. Fungsi Moral Dalam Pendidikan Islam 



 

 

Moral memiliki kedudukan yang amat penting dalam Islam, karena manusia dalam 

hidupnya harus taat dan patuh pada norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-

undang, dan hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Norma-norma, aturan-aturan, 

undang-undang, dan hukum, baik yang dibuat atas kesepakatan sekelompok manusia atau 

aturan yang berasal dari hukum Tuhan (wahyu).   

Berkaitan dengan norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-undang, dan 

hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka fungsi moral adalah agar manusia dapat 

hidup sesuai dengan norma yang disepakati dalam komunitas kehidupan manusia maupun 

hukum dari Tuhan. Orang yang mempelajari moral (ilmu akhlak) tidak akan otomatis 

menjadi orang yang berakhlak, karena akhlak adalah keadaan hati yang mendorong kepada 

perilaku atau ucapan baik dan buruk, tanpa dipikir atau direnungkan terlebih dahulu. Maka 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi moral sebagai ilmu (filsafat moral) adalah 

agar mendorong manusia berbuat sesuai dengan kaedah-kaedah moral yang berlaku, yaitu 

terwujudnya kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi “insan kamil“ dengan pola 

takwa. Insan kamil maksudnya adalah manusia yang utuh jasmani dan ruhani, dapat hidup 

dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT. Ini 

mengandung makna bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang 

berguna bagi dirinya dan masyarakat  serta sukar dan gemar mengamalkan dan 

mengembangkan ajaran Islam baik itu yang berhubungan dengan Tuhan maupun dengan 

sesama manusia, serta dapat  mengambil mangfaat dari alam semesta untuk kepentingan di 

dunia kini dan di akhirat nanti. 

D. Tujuan Moral Dalam Pendidikan Islam 



 

 

Tujuan merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia. Dengan adanya 

tujuan, semua aktivitas dan gerak manusia menjadi lebih dinamis, terarah, dan bermakna. 

Tanpa tujuan, semua aktivitas manusia akan kabur dan terombang-ambing. Dengan acuan 

ini, manusia dan makhluk ciptaan-Nya juga memiliki tujuan dalam kehidupannya, yaitu 

untuk mengabdi kepada-Nya seperti dalam firman-Nya: 

     

    

    

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (QS. al-An‟am ayat:162) 

 

Tujuan moral sebenarnya tidak terlepas dari tujuan pendidikan islam, karena salah 

satu tujuan pendidikan islam adalah membangun akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan 

al-Qur‟an dan al-Hadits, Yaitu:  

1. Mengesakan Allah SWT, tidak menyekutukanNya dan hanya menyembahNya sesuai 

dengan syariat yang telah Dia turunkan. 

2. Mengikuti dan konsisten terhadap aturan Allah yang sesuai dalam al-Qur‟an dan al-

Hadits. 

3. Memakmurkan bumi dan menghantarkan manusia kepada tingkat kehidupan yang baik 

sesuai dengan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada mereka.
47

 

Athiyah al-Abrasyi menyimpulkan ada lima tujuan umum bagi pendidikan Islam, 

yaitu: 
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1. Untuk mengadakan pembentukan akhlaq yang mulia. Kaum muslimin dari dahulu kala 

sampai sekarang setuju bahwa pendidikan akhlak adalah inti pendidikan Islam, dan 

bahwa mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. 

2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam bukan hanya 

menitik beratkan pada keagamaan saja, atau pada keduniaan saja, akan tetapi pada 

kedua-duanya sekaligus. 

3. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, atau yang lebih terkenal 

saat ini dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan professional. 

4. Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keingintahuan (curiosity) 

dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. 

5. Menyiapkan pelajar dari segi professional, teknik dan pertukangan supaya dapat 

menguasai profesi tertentu, dan ketrampilan pekerjaan tertentu agar dapat mencari 

rezeki dalam hidup disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.
48

 

Pada rumusan tujuan pendidikan yang di kemukakan Athiyah al-Abrasyi tersebut 

tujuan awal dari pendidikan Islam adalah membentuk khlak yang mulia, yang mana 

pendidikan akhlak adalah inti dari tujuan pendidikan Islam, sehingga terlihat jelas bahwa 

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi moral atau akhlak manusia baik kepada sesama 

manusia maupun kepada Allah SWT. 

Dari catatan Mahmud Yunus mengenai moral, yaitu karena moral merupakan suatu 

tujuan esensial dalam kehidupan manusia, dengan kata lain moral menjadi tujuan anak didik 

dalam mewujudkan insan kamil di masa depan. Orang itu bisa dikatakan sebagai makhluk 

yang sempurna (imannya) karena bagus akhlaknya (moralnya).
49  
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Jadi, semua manusia dianjurkan untuk berbudi yang baik, beramal shaleh, dan 

berbakti kepada Allah SWT. Untuk itulah perlunya  ditanamkan pendidikan Islam dan 

kesadaran moral bagi anak-anak sejak dini, karena hal itu merupakan faktor penting untuk 

memungkinkan tindakan seseorang selalu bermoral, berperilaku susila, dan perbuatannya 

selalu sesuai dengan norma yang berlaku sebab selalu didasarkan atas nilai-nilai yang benar-

benar essensial dan fundamental.  

Baik anak-anak maupun remaja yang sudah tertanam pendidikan Islam dan memiliki 

kesadaran moral akan senantiasa jujur sekalipun tidak ada orang lain yang melihatnya dan 

selalu berpegang pada nilai-nilai tersebut. Hal ini terjadi karena tindakan tersebut 

berdasarkan atas keterbiasaan, kesadaran dan dilakukan secara sukarela yang timbul dari 

dalam dirinya. Sehingga di harapkan nantinya akan tercapai cita-cita dan tujuan pendidikan 

moral, yaitu; 

1. Terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan 

semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh 

kebahagiaan yang sejati. 

2. Terwujudnya pribadi muslim yang luhur dan mulia. 

3. Terhindarnya perbuatan hina dan tercela.
50

 

Tujuan moral dalam pendidikan Islam pada hakikatnya adalah membina manusia agar 

mampu menjalankan fungsinya sebagai „abid Allah dan khalifahNya, yaitu manusia yang 

memiliki unsur-unsur jasmani, akal, dan jiwa. Pembinaan akalnya akan menghasilkan ilmu, 

sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan dan pembinaan jiwa 
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menghasilkan akhlak (moral) yang dilakukan secara integral. Dengan demikian terciptalah 

makhluk dwi-dimensi dalam satu keseimbangan ilmu, amal, dan iman.
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