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ABSTRAK 

Cahyono, Eko 2015. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kisah Ash-Haabul 

Ukhduud: Kajian Tafsir Ibnu Katsir Al-Qur‟an Surat Al-
Buruj: 1-10 dan Relevansinya dengan Materi Aqidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah”. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing 

(1) Dr.H. Sugianto  M. Ag. 

Kata Kunci :Pendidikan Akhlak, Materi Aqidah Akhlak di Madrasah             

Tsanawiyah,Tafsir Ibnu Katsir 

Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang mulia. Kesuciannya tidak tercemari 

sedikitpun oleh campur tangan makhluk. Kemuliaanya tidak bisa ditandingi oleh 

semua kitab yang ada dimuka bumi ini.Al-Qur‟an datang dengan membuka mata 
manusia agar menyadari jati diri dan hakikat keberadaan mereka di bumi ini. 

Diantara kandungan al-Qur‟an yaitu tentang sejarah atau kisah-kisah. ayat-

Ayat yang berbicara tentang kisah jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat 

yang berbicara tentang hukum. Hal ini memberikan isyarat bahwa al-Qur‟an sangat 
perhatian terhadap masalah kisah, yang memang di dalamnya banyak mengandung 

pelajaran (ibrah), termasuk di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

disajikan dalam bentuk yang nyat dalam bentuk kisah. 

Salah satu kisah yang ada di dalam al-Qur‟an adalah kisah Ash-

HābulUkhdūddalam al-Qur‟an surat al-Burūjayat 1-10. Didalamnya terdapat nilai-

nilai pendidikan akhlak yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk di aplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam surat al-Burūjayat 1-10, sehingga dapat 

diimplementasikan dalam proses pendidikan Islam. 

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

deskriptif analisis, yaitu menganalisis masalah yang akan dibahas dengan cara 

mengumpulkan data-data kepustakaan, pendapat para mufassir. Kemudian 

mendeskripsikan pendapat para mufassir, selanjutnya direlevansikan dengan materi 

Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah dan terakhir adalah  membuat kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada di 

dalam kisah Ash-HābulUkhdūdmempunyai relevansi dengan materi Aqidah Akhlak 

yang ada di Madrasah Tsanawiyahsehingga hal ini sebagai contoh konkrit. Dengan 

demikian siswa-siswi dapat dengan mudah menyerap, memahami dan menerapkan 

materi Aqidah Akhlak yang disampaikan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga guru bisa menggunakan kisah Ash-HābulUkhdūd ini sebagai materi 

penguatan, pendalaman dan juga pengayaan. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Sesungguhnya al-Qur‟an yang mulia adalah sumber yang paling agung 

yang dengannya Allah memuliakan umat Islam ini. Al-Qur‟an adalah kitab 

mulia yang tidak datang kepadanya kebathilan baik dari depan maupun dari 

belakangnya, di turunkan dari (Rabb) Yang Maha Bijaksana lagi Maha 

Terpuji, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan barang siapa 

yang meninggalkannya, sungguh dia dalam kerugian yang besar. Umat Islam 

telah memberikan perhatiannya yang tiada tara terhadap al-Qur‟an sejak 

generasi salaf yang telah berlalu dari umat ini. Para ulama‟ umat ini telah 

membahas tentang al-Qur‟an, baik dalam masalah hukum-hukum, hikmah-

hikmah, makna-makna, hujjah, keterangan, dalil-dalil, penjelasan, nasehat, 

faedah, berbagai kejadian dan peristiwa, ibarat, isyarat mu‟jizat, i„raf 

(penguraian kalimat), berbagai jenis qira„at (bacaan), hingga keadaan 

geografis tempat-tempat yang disebutkan di dalam al-Qur‟an, dan masih 

banyak lagi pembahasan lainnya.
1
 

                                                           
1
 Syaikh Safiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Juz ‟Amma (Jakarta: 

Pustaka Ibnu Katsir, 2010),  xxix  
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Al-Qur‟an ialah kalam Allah yang merupakan mu‟jizat yang 

diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi dan membacanya adalah ibadah. 

Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi selain 

Nabi Muhamad tidak dinamakan al-Qur‟an.2 Al-Qur‟an merupakan kitab suci 

yang mulia. Kesuciannya tidak tercemari sedikitpun oleh campur tangan 

makhluk. Kemuliaanya tidak bisa ditandingi oleh semua kitab yang ada 

dimuka bumi ini. Walaupun seluruh makhluk berkumpul dan membuat 

rekayasa untuk membuat tandingan terhadap al-Qur‟an niscaya mereka tidak 

akan mampu membuatnya walaupun satu ayat.
3
 

Al-Qur‟an datang dengan membuka mata manusia agar menyadari jati 

diri dan hakikat keberadaan mereka di bumi ini. Dan juga agar mereka tidak 

terlena dengan kehidupan dunia sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup 

mereka hanya dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan 

kematian.
4
Tujuan al-Qur‟an memberi petunjuk kepada umat manusia. Tujuan 

ini hanya akan tercapai dengan memperbaiki hati dan akal manusia dengan 

akidah-akidah yang benar dan akhlak yang mulia serta mengarahkan tingkah 

laku mereka kepada perbutan yang baik. Petunjuk al-Qur‟an sebagaimana 

                                                           
2
 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur‟an dan Terjemah (Semarang: CV Putra 

Toha Semarang, 1989) 
3
 Muhamad Nasib Ar-Rifa‟i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ilbnu Katsir  (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2000) 
4
 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1998), 15. 
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telah dikemukakan Mahmud Syaltut, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

pokok yang disebutnya sebagai maksud-maksud al-Qur‟an, yaitu: 

1. Petunjuk tentang aqidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia 

dan tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan serta kepercayaan 

akan kepastian adanya hari pembalasan. 

2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-

norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam 

kehidupan, baik individual maupun kolektif. 

3. Petunjuk mengenai syari‟at dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-

dasar hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhan dan sesama.
5
 

Kandungan al-Qur‟an tentang sejarah atau kisah-kisah disebut dengan 

istilah kisah al-Qur‟an. Bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang kisah jauh 

lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. 

Hal ini memberikan isyarat bahwa al-Qur‟an sangat perhatian terhadap 

masalah kisah, yang memang di dalamnya banyak mengandung pelajaran 

(ibrah). Sesuai firman Allah:  


                                                           

5
 Hery Noer Ali, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999) , 30. 
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Artinya: “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran 

bagi orang-orang yang mempunyai akal. Alquran itu bukanlah cerita yang 

dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 

menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman”.6 (QS. Yusuf: 111) 

 

Oleh karena itu kisah dalam al-Qur‟an memiliki makna tersendiri bila 

dibandingkan isi kandungan yang lain. Akan tetapi pada saat ini, dimana kita 

dalam kondisi jauh dari zaman kenabian dimana para ulama‟ meyakini 

bahwasannya semakin kita jauh dari zaman kenabian maka kondisi umat 

Islam akan semakin buruk, salah satu keadaan yang kita alami saat ini adalah 

ditinggalkannya al-Qur‟an oleh umat Islam sendiri, al-Qur‟an sudah tidak lagi 

dibaca apalagi dipelajari, dipahami dan diambil nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung di dalamnya, sehingga dapat kita saksikan banyak di media masa 

bahkan disekitar kita yang melanggar syariat Islam, dimana perjudian, minum 

khamr sudah menjadi kebiasaan, dan merebaknya perzinaan, perselingkuhan 

bahkan yang lebih parah banyaknya pemurtadan orang-orang Islam, baik itu 

dilakukan dengan sengaja maupun diakukan secara tidak sengaja dikalangan 

umat Islam itu sendiri.   

Maka perlu kiranya kita sebagai umat Islam untuk mengetahui isi 

kandungan al-Qur‟an yang mulia ini, termasuk kisah-kisah yang ada dalam al-

Qur‟an. al-Qur‟an selain memuat ajaran akidah (keyakinan), syari‟ah (hukum 
                                                           

6
al-Qur‟an, 12: 111. 
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Islam), akhlak, janji dan ancaman, filsafat, isyarat-isyarat, juga berisi kisah-

kisah. Kisah-kisah umat terdahulu yang tertuang didalam al-Qur‟an sebagai 

pelajaran bagi umat yang datang kemudian, untuk dijadikan pedoman hidup di 

dunia ini, agar selamat sampai akhirat kelak. Terutama kisah seputar para 

Nabi dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad serta umat lainnya yang 

hancur karena keangkuhan mereka.
7
 

Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi al-Qur‟an bagi umat 

manusia maka pengaplikasiannya menjadi urgen dan wajib mendapat 

kepedulian bersama khususnya umat Islam, sehingga nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang tercakup didalamnya menjadi tersaji dengan baik kepada 

manusia. Khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam di madrasah yang 

saat ini menjadi lembaga pendidikan formal yang bertanggung jawab dalam 

bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama islam.
8
 

Bermula dari keadaan inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam al-Qur‟an, khususnya 

dalam hal ini adalah berkaitan dengan bagaimana akhlak seorang muslim yang 

beriman dalam menjaga nilai-nilai pendidikan akhlak dan aqidahnya, yang 

tertuang dalam  kisah Ash-Hābul Ukhdūd dalam al-Qur‟an surat al-Burūj ayat 

1-10. Secara garis besar didalamnya terdapat pemberitahuan tentang suatu 

                                                           
7
 Harun Nasution, Islam Rasional  (Bandung: Mizan, 1998), 20. 

8
 A. Tafsir,dkk, Cakrawala Pendidikan Islam, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), 45. 



7 

 

 

 

kaum yang kafir, mereka menangkapi orang-orang yang beriman kepada 

Allah di sekitar mereka. Namun orang-orang beriman menolak kehendak 

mereka. Akhirnya mereka menggali parit ditanah untuk menyiksa orang-orang 

yang beriman.
9
 Selanjutnya, peneliti berusaha mencari  bagaimana 

relevansinya terhadap materi pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah. Dari  latar  belakang  yang penulis uraikan di  atas,  maka penulis 

tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang  ditulis  dalam  bentuk  skripsi  

dengan  judul:“Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kisah Ash-Hābul 

Ukhdūd: Kajian Tafsir Ibnu Katsir Al-Qur’an Surat Al-Burūj: 1-10 dan 

Relevansinya dengan Materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang terkandung dalam kisah Ash-

Hābul Ukhdūd: Tafsir Ibnu Katsir al-Qur‟an surat al-Burūj:1-10? 

2. Bagaimana relevansinya pendidikan akhlak yang terkandung dalam Ash-

Hābul Ukhdūd: Tafsir Ibnu Katsir al-Qur‟an Surat al-Burūj:1-10dengan 

Materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

                                                           
9
 Syaikh Safiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Juz ‟Amma, 100. 
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1. Menemukan Nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang terkandung 

dalam kisah Ash-Hābul Ukhdūd: Tafsir Ibnu Katsir al-Qur‟an surat al-

Burūj: 1-10. 

2. Mengetahui relevansinya pendidikan akhlak yang terkandung dalam Ash-

Hābul Ukhdūd: Tafsir Ibnu Katsir al-Qur‟an surat al-Burūj:1-10dengan 

Materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dari penelitian tersebut dapat ditemukan tentang  

konsep pendidikan akhlak dalam kisah Ash-Hābul Ukhdūdkajian tafsir 

surat Ibnu Katsir al-Qur‟an surat al-Burūj: 1-10dengan Materi Aqidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan  sumbangan  pikiran  kepada  para  pembaca  tentang  

nilai-nilai  pendidikan  akhlak  yang  terkandung  dalam  kisah  Ash-

Hābul Ukhdūdkajian tafsir surat Ibnu Katsir al-Qur‟an Surat al-Burūj: 1-

10dengan Materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan  referensi, refleksi dan bahan kajian lebih 

lanjut dalam memperluas wawasan pendidikan Islam. 
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E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah penelitian terdahulu, penulis melihat dari beberapa hasil 

karya terdahulu yang relavan dengan kajian penelitian ini. adapun hasil karya 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hanifatul Masruroh,  Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung 

dalam Kitab “Al-Minah Al-Saniyah” Karya Syaikh „Abd Al-Wahab al-

Sya‟rani dan Urgensinya di Era Pendidikan Global, dengan kesimpulan: 

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Al-Minah AlsaniyahKarya 

Syaikh „Abd Al-Wahab Al-Sya‟rani meliputi akhlak kepada Tuhan (Allah), 

akhlak terhadap sesama manusia yang dikhususkan kepada akhlak kepada 

masyarakat dan akhlak terhadap diri sendiri. Adapun hasil analisis nilai-

nilai pendidikan akhlak tersebut menyatakan bahwasannya terdapat 

kesesuaian antara teori tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dengan nilai-

nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab Al-Minah Al-

Saniyah Karya Syaikh „Abd Al-Wahab Al-Sya‟rani.  

2. Umi Azimah, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Barzanji, 

dengan kesimpulan: 

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Barzanji Karangan Syekh 

Ja‟far Bin Husain Bin Abdul Karim Bin Muhamad Al-Barzanji yaitu: 

taqwa, tawakal, mencintai dan memuliakan Rasul, mengucapkan shalawat 

dan salam kepada Nabi Muhamad, cinta dan ridha, syukur, birul walidain, 
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silaturahim, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, 

menjaga hubungan baik dengan tetangga, memuliakan tamu, musyawarah, 

mememlihara kesucian, pemaaf, iffah. Dari hasil analisis maka dapat 

disimpulkan bahwasannya terdapat kesesuaian antara teori pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam kitab Barzanji karangan Syekh Ja‟far. 

3. Muhammad Dholib, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam al-Qur‟an dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Karakter (Analisis Tafsir al-Misbah 

Surat Yusuf Ayat 4-8) 2014, dengan kesimpulan: 

Pendidikan akhlak yang terdapat pada surat Yusuf ayat 4-8 yaitu cinta 

kepada Allah dan ittiba‟ al-sunnah, jujur, menghormati orang tua, kasih 

sayang, larangan dengki. Nilai pendidikan karakter religius relevan dengan 

cinta kepada Allah dan ittiba‟ sunnah. Nilai pendidikan karakter cinta 

damai, bersahabat, tanggung jawab, demokrasi relevan dengan 

menghormati orang tua, kasih sayang, larangan iri. Nilai pendidikan 

karakter jujur, rasa ingin tahu, tanggung jawab dengan jujur. 

Dari beberapa judul skripsi diatas yang telah disebutkan sebagai telaah 

pustaka, skripsi yang dibuat oleh penulis ini berbeda dari skripsi-skripsi 

yang sudah ada. Perbedaannya terletak pada objek penelitan. Adapun 

skripsi yang dibuat oleh penulis ini akan menggali nilai-nilai pendidikan 

akahlak yang ada pada kisah Ash-Hābul Ukhdūdkajian tafsir surat Ibnu 
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Katsir al-Qur‟an Surat Al-Burūj:1-10serta merelevansikannya dengan 

materi Aqidah Akhlak yang ada di Madrasah Tsanawiyah. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif 

dengan   metode  deskriptif, yakni menganalisis nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang ada di dalam buku Tafsir Ibnu Katsir Al-Qur‟an Surat al-

BurūjAyat 1- 10, kemudian dikaitkan dengan materi Aqidah Akhlak yang 

ada di Madrasah Tsanawiyah.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan /library 

research yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan 

dengan objektif penelitian atau pengumpulan data yang bersifat 

kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang ada pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
10

 

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

                                                           
10

 Hadar Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 23. 
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Sumber data primer, sumber data primer yaitu hasil-hasil 

penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teorisi yang orisinil.
11

 

Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah Shahih Tafsir 

Ibnu Katsir Juz ‟Amma, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010 yang telah 

diterjemahkan oleh  Syaikh Safiyyurrahman Al-Mubarakfuri.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh 

lain yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini. Adapun sumber 

datasekunder yang penulis gunakan adalah: 

1. A. Tafsir,dkk, Cakrawala Pendidikan Islam, (Bandung: Mimbar 

Pustaka, 2004. 

2. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Kitab Tauhid, Jakarta: 

Darul Haq, 1998. 

3. Ibnu katsir, Qishashul Ambiya‟, Surabaya: Amelia 2008. 

4. Kementerian Agama Republik Indonesia, Aqidah Akhlak, Jakarta: 

Kementerian Agama, 2014. 

5. Muhamad Nasib Ar-Rifa‟i. Kemudahan dari Allah: Ringkasan 

Tafsir Ilbnu Katsir. Jakarta: Gema Insani Press, 2000. 

6. Rif‟at Nawawi, Syauqi. Kepribadian Qur‟ani. Jakarta: Amzah, 

2014. 

                                                           
11

 Ibnu Hadjar,  Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan(Raja 

Grafindo Persada, 1996), 83. 
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7. M. Quraish Shihab. Membumikan Al-Qur‟an. Bandung: Mizan, 

1998. 

8. Abul Qasim Abdul Karimhawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi. 

Risalah Qusyairiyah. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. 

9. Nawawi, Imam. Riyadhus Shalihin Menggapai Surga dengan 

Rahmat Allah. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013. 

10. Rosihan Anwar. Akhlak Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia, 2010. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research). Yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa 

buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari hasil penelitian 

terdahulu.
12

 Tekhnik yang digunakan adalah menggunakan tekhnik 

dokumenter, yaitu tekhnik dengan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil, atau 

hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
13

 

Data-data yang terkumpul diperoleh melalui sumber literatur dengan 

rujukan utama al-Qur‟an surat al-Buruuj ayat 1-10 yang ditunjang dengan 

buku sekunder, yang ada kaitannya dengan pembahasan yang ada pada 

rujukan utama. Untuk memberikan kevalidan dalam penelitian ini lebih 

                                                           
12

Etta mamang sangadji, sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2010),28. 
13

 Muhamad Dholib, Skripsi: Niai-Niai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur‟an dan 
Relevansinya dengan Pendidikan Karakter (Analisis Tafsir Al-Misbah Surat  Yusuf Ayat 4-8), 10. 
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menggunakan dokumentasi kepustakaan adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, dan artikel. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan fakta dan 

data secara sistematis dan akurat berkenaan dengan pendidikan akhlak 

dalam al-Qur‟an surat al-Burūj ayat 1-10 serta merelevansikankannya 

dengan materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

4. Metode Analisa Data 

Tekhnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

analisis isi (conten analisis). Teknik analis isi disini adalah tekhnik untuk 

mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan 

masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Disamping itu dengan cara ini 

dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang 

yang sama, baik dalam perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai 

kemampuan buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan 

yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu.
14

Adapun langkah analisis data sebagai berikut : 

1. Mengorganisasikan data yang terdapat dalam Q.S al- al-Burūj: 1-10 

2. Menjabarkan data tersebut kedalam unit-unit secara sistematis 

3. Melakukan sintesa terhadap data yang ada 
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 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Uneversity 

Press, 2007), 72-73. 
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4. Menyusun kedalam pola 

5. Memilih data yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.
15

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pemikiran pola penulis yang tertuang dalam peneitian 

ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, dalam penelitian ini latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua,Kajian teoritis tentang pendidikan akhlak dalam al- 

Qur‟an dan materi pendidikan aqidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pendidikan akhlak yang 

meliputi secara terperinci, meliputi: pengertian, landasan, ruang lingkup 

nilai-nilai pendidikan akhlak. Dan juga penjelasan tentang materi Aqidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah meliputi pengertian dan ruang 

lingkupnya. 

Bab ketiga,Berisi tentang  paparan data. Bab ini berisi penjelasan 

tentang al-Qur‟an surat al-Burūj ayat 1-10, meliputi: teks ayat, terjemah 

danmunasabah ayat beserta tafsirnya menurut tafsir Ibnu Katsir. 
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Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods) (Bandung: Alfabeta,2013), 332. 
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Bab keempat,merupakan analisis data. Bab ini merupakan inti dari 

skripsi yaitu analisis tentang nilai-nilai  pendidikan akhlak dalam al-

Qur‟an surat al-Burūjayat 1-10 dan relevansinya dengan materi Aqidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

Bab kelima, Merupakan bab penutup. Bab ini merupakan bagian 

akhir dari pembahasan skripsi ini yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK 

 

A. Pendidikan  

1. Pengertian Pendidikan 

Kamus Besar Bahasa Indonesiamenjelaskan hal yang berkenaan 

dengan istilah pendidikan sebagai berikut: pendidikan sebagai kata benda 

berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Selain itu pendidikan dapat juga diartikan sebagai usaha yang 

dilakukan dengan sengaja dan sitematis, untuk mendorong, membantu 

serta membimbing seseorang dalam mengembangkan potensinya, dari 

kualitas yang satu dengan kualitas yang lebih tinggi. Secara terminologis, 

para ahli pendidikan mendefinisikan kata pendidikandari berbagai 

tinjauan.Pengertian pendidikan banyak dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya: 

a. Menurut M. Amin pendidikan merupakan upaya untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuan individual, sehingga potensi-
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potensi kejiwaan dapat diaktualisasikan secara sempurna, dan 

merupakan kekayaan dalam diri manusia yang amat berharga.
16

 

b. Mortimer J. Adler mengartikan pendidikan adalah proses dengan mana 

semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) 

yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik 

dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau 

dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang 

baik.
17

 

c. Hasan Langgulung melihat pendidikan dari segi fungsi pendidikan. 

Pertama, dari segi pandangan masyarakat, dimana pendidikan 

merupakan upaya pewarisan kebudayaan yang dilakukan oleh 

generasi tua kepada generasi muda agar kehidupan masyarakat tetap 

berkelanjutan. Kedua, dari segi kepentingan individu, yaitu upaya 

pengembangan potensi-potensi yang tersembunyi dan dimiliki 

manusia. Dalam Sistem Pendidikan Nasional istilah “Pendidikan” 

diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 
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Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: Stain Po Press, 

2007),16. 
17

Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 13. 



19 

 

 

 

melalui, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan 

datang.
18

 

d. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, dan membimbing 

seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga 

mencapai kualitas diri yang lebih baik.
19

 

   Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa 

pendidikan merupakan proses untuk mendidik, membimbing, 

mempengarahui, megarahkan peserta didik untuk mengembangkan 

segala potensi yang ada pada dirinya untuk menjadi yang lebih baik dan 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan dalam Islam menurut Fazlul Rahman pada 

dasarnya tidak terlepas dari tujuan akhir manusia dalam hubungannya 

dengan Tuhan, manusia lainnya dan alam semesta. Tujuan akhir manusia 

menurutnya adalah untuk mengabdi kepada tuhan, bersyukur kepada-Nya 

dan hanya menyembah Dia saja. Adapun tujuan pendidikan menurut 

Fazlur Rahman “Is to developthe inner faculties of man in- such a way 

that all the knowledge gained by him will become organic to his total 

creative personality.”Akhir suatu pendidikan adalah menyelamatkan 
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A. Tafsir,dkk, Cakrawala Pendidikan Islam(Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), 277-279. 
19

 Anas Salahuddin, Filsafat Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia 2011), 19. 
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manusia melalui dirinya dan untuk dirinya.  Proses pengabdian manusia 

kepada Tuhan mengandung arti bahwa ibadah itu merupakan tujuan 

dengan cara mempelajari alam semesta, hukum-hukum susunan batinnya 

sendiri dan proses sejarah, kemudian menggunakan pengetahuan demi 

kebaikan.
20

 

 

B. Akhlak  

1. Pengertian Akhlak 

Sedangkan akhlak menurut pandangan Jamil Shaliba kata akhlak 

berasal dari bahasa arab, yaitu isim masdar  (bentuk infinitif) dari kata  

akhlaqa, yukhliqu, ihklaqan, sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi 

majid af‟ala, yuf‟ilu, af‟alan yang berarti: al-sajjiyah  (perangai), 

athaba‟iyah (kelakuan, tabi‟at, watak dasar), al-„adat, (kebiasaan, 

kelaziman) al-maru‟ah (peradaban yang baik) dan al-din (agama). Namun 

demikian, isim masdhar tersebut kurang tepat. secara etimologis kata 

akhlak berasal dari bahasa arab (akhlaqa) bentuk jamak dari mufradnya 

khuluq, yang berarti “budi pekerti”. Perkataan akhlak maknanya hampir 

sama dengan etika dan moral. Beberapa kata yang sering dilontarkan 
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A. Tafsir,dkk, Cakrawala Pendidikan Islam, 174. 
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berkenaan dengan kata ini adalah susila, kesusilaan, tata susila, budi 

pekerti, kesopanan, adab, perangai, perilaku dan  kelakuan.
21

 

Sedangkan Imam Ghazali menyatakan bahwa “Khuluq” adalah 

kondisi jiwa yang telah tertanam kuat yang darinya terlahir sikap amal 

secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.
22

 

Sehingga dapat kita pahami bahwa akhlak adalah perilaku seseorang yang 

melekat dalam kepribadian seseorang yang sudah menjadi kebiasaan yang 

dilakukan terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.  

Dari keterangan diatas penulis  dapat menarik kesimpulan bahwa 

pendidikan  akhlak  adalah  inti  pendidikan  semua  jenis  pendidikan  

karena  ia mengarahkan  pada  terciptanya  perilaku  lahir  dan  batin  

manusia, sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap 

dirinya maupun terhadap luar dirinya. 

2. Ruang Lingkup Akhlak 

Pada dasarnya ruang lingkup akhlak dalam Islam meliputi tiga 

aspek, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan 

akhlak terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya Quraish Shihab 

memberikan penjelasan ketiga aspek tersebut. 
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Ibid.,307-308. 
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 Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak, Panduan Perilaku Muslim Modern  (Solo: Era Intermedia, 
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a. Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan manusia sebagai makhluk kepada tuhan 

sebagai khaliqnya. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan 

manusia dalam berperilaku kepada Allah sebagai Rabbnya.
23

 Akhlak 

tersebut diantaranya: 

1) Tidak menyekutukan Allah 

 
“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain 

syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang 

mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia 

Telah tersesat sejauh-jauhnya.”(Q.S al-Nisa‟: 116).24
 

 

2) Mensyukuri Ni‟mat-Nya 

 
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 

kepadamu (Aku limpahkan rahmat dan ampunan-Ku kepadamu), 

dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari 

(nikmat)-Ku.” (Q.S al-Baqarah: 152).
25

 

 

3) Selalu berdo‟a kepada Allah (Q.S al-Mu‟minuun: 60) 
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A. Tafsir,dkk, Cakrawala Pendidikan Islam, 309. 
24

al-Qur‟an, 4:116. 
25

Ibid., 2:152. 
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4) Beribadah kepada Allah (Q.S Adz Dzariyat: 56) 

5) Bertawakal kepada Allah (Q.S al-Imran: 159) 

6) Selalu mengikuti sifat-sifat Nabi dan selalu berusaha mencari 

keridhaan-Nya (Q.S al-Fath: 29) 

7) Selalu memuji Allah. (Q.S an-Naml: 93) 

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia pada prinsipnya termasuk 

implikasi dari tumbuh dan berkembangnya iman seseorang. Salah satu 

indikator kuatnya keimanan seseorang nampak dalam perilakunya 

terhadap orang lain. Dengan kata lain mereka senantiasa 

memperlakukan sesama manusia sama. Ajaran Islam yang bersumber 

pada al-Qur‟an dan al-Sunnah banyak mengungkap tentang hubungan 

antar sesama manusia, misalnya: senantiasa mengucapkan sesuatu 

yang benar.  

 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

Katakanlah perkataan yang benar”.(Q.S al-Ahzab: 70).
26

 

 

Selain itu akhlak terhadap sesama manusia lainnya antara lain: 

jangan mengucilkan seseorang, berprasangka buruk, menceritakan 

keburukan orang lain dan memanggil seseorang dengan panggilan 
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al-Qur‟an, 33:70. 
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yang buruk. Disamping itu masih banyak ayat-ayat al-Qur‟an yang 

mengungkap perilaku manusia, baik terhadap manusia maupun yang 

lainnya.
27

 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Manusia diberi wewenang dan tanggung jawab untuk 

mengelola isi dunia demi kemakmuran dirinya sebagai anugerah 

Allah. yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Demi 

keserasian yang harmonis dan kesimbangan ekolog. Menurut Nursyid 

Suma Atmadja mengemukakan bahwa, dalamsistem alam, manusia 

merupakan bagian dari alam yang berinteraksi dengan alam dan 

lingkungannya. Dengan kata lain, pada sistem alam ini manusia ada 

dan hidup dalam lingkungan alam. Manusia dituntut tanggung jawab 

terhadap lingkungan alam tadi. Sementara itu cerminan manusia yang 

berperilaku baik terhadap alam, memiliki keyakinan bahwa kualitas 

alam yang baik maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh 

manusia. Akhlak manusia seperti yang dikemukakan diatas, 

mencerminkan bahwa mereka tidak mau merusak lingkungan yang 

telah dianugerahkan Allah kepadanya.
28
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“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-

Qhososh: 77)
29

 

Maksud dari ayat diatas adalah, gunakanlah anugerah Allah 

berupa harta yang berlimpah dan nikmat yang tak ternilai besarnya ini 

dalam ketaatan kepada Rabb-mu. Mendekatkanlah diri kepada-Nya 

dengan berbagai macam ibadah yang akan menjadi pahala bagimu, 

baik di dunia maupun di akhirat. “Dan janganlah kamu melupakan 

bagimu dari (kenikmatan) duniawi”, yaitu segala yang dibolehkan 

oleh Allah. baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat 

tinggal dan istri. “Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu”, maksudnya, berbuat baiklah 

kepada makhluk-Nya, sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu. “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi”, 

janganlah ambisimu hanya untuk menebar kerusakan di muka bumi, 
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sehingga kamu merugikan makhluk Allah. “Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”30
 

3. Kedudukan Akhlak dalam Pendidikan Umum 

Konsep akhlak menurut falsafah bangsa Indonesia, secara tersirat 

terdapat pada nilai-nilai luhur pancasila. Dengan kata lain menurut Nursid 

Sumaatmadja mengatakan bahwa: “Manusia harapan bangsa Indonesia 

dimasa mendatang adalah  warga yang benar-benar sesuai dengan 

pancasila dan UUD 1945.” Artinya warga negara yang beriman kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui budaya dan nilai bangsa, mengenal 

masyarakat Indonesia, alam lingkungan alam Indonesia, mampu 

berkomunikasi dengan sesama warga, sehat jasmani dan rohani, dan wajib 

mengembangkan diri dalam bela negara.Paparan moral pada konsep 

pancasila di atas jelas merupakan bagian dari moral hakiki yang dimiliki 

oleh ajaran Islam. Pada prinsipnya pembinaan akhlak (moral) dalam 

pendidikan umum dilembaga manapun harus bersifat mendasar dan 

menyeluruh, sehingga mencapai sasaran yang diharapkan yakni 

terbentukanya nilai pribadi manusia yang insan kamil. Dengan kata lain 

memiliki karakteristik yang seimbang antara aspek dunia dengan aspek 

ukhrawi (tawazun).  
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Melalui pembinaan dan pengembangan akhlak, seorang anak dapat 

memiliki akhlak karimah yang melekat pada dirinya. Sasaran ini bisa saja 

ditanamkan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Nilai-nilai 

akhlak tersebut misalnya: silaturrahmi (shilat al-rahmi), persaudaraan 

(ukhuwah), persamaan (al-musawwah), adil („adl), baik sangka 

(khusnudzan), rendah hati (tawadlu), tepat janji (al-wafa‟), lapang dada 

(insyirah), dapat dipercaya (al-amanah), perwira (qawamiyah), dermawan 

(al-munfiqun). Disampng nilai-nilai moral luhur tersebut, tentu saja yang 

paling penting dan tidak boleh diabaikan manusia adalah akhlak 

(hubungan yang harmonis) dengan khaliqnya. Oleh sebab itu pantas 

kedatangan Rasullullah Muhamad Saw. diutus ke dunia ini dalam rangka 

membina dan menyempurnakan akhlak manusia. Tentu saja yang 

dilakukan Rasulullah tersebut bukan sebatas aspek akhlak terhadap sesama 

manusia, melainkan juga terhadap Allah. Oleh sebab itu masyarakat 

dikatakan baik yang para anggotanya memiliki akhlak yang mulia dan 

budi pekerti luhur.
31
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C. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Nilai-nilai Pendidikaan Akhlak 

Setelahdijelaskan secara terpisahmengenaidefinisipendidikan dan 

akhlak, makapenjelasantersebutmenggiringpemahaman, 

bahwapendidikanakhlakadalah pendidikan  yang  bertujuan  untuk  

membentuk  manusia  yang  tidak  hanya berintelektual  tetapi  

mempunyai  budi  pekerti  dan  kepribadian  yang baik, berkualitas dan 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang diajarkan didalam 

agama Islam berlandaskan al-Qur‟an dan as-Sunnah. 

Sedangkan Nilai merupakan acuan tolok ukur dari sikap seseorang. 

Nilai juga diartikan sebagai sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi 

tujuan yang hendak dicapai.
32

Sehingga dapat kita pahami nilai-nilai 

pendidikan  akhlak adalah tolok ukur dari sikap seseorang yang 

mempunyai intelektual tinggi serta mempunyai akhlak yang baik dan 

berkualitas, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah., yang 

diajarkan didalam agama Islam berlandaskan al-Qur‟an dan as-Sunnah. 

2. Landasan Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

Dalam agama Islam, yang menjadi dasar atau barometer pendidikan 

akhlak manusia adalah al-Qur‟an dan al-Sunnah. Segala sesuatu yang baik 

menurut al-Qur‟an dan al-Sunnah, itulah yang baik dijadikan pegangan 
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dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, segala sesuatu yang buruk 

menurut al-Qur‟an dan al-Sunnah, berarti tidak baik dan harus 

dijauhi.
33

Sehingga yang menjadi landasan dan barometer dari nilai-nilai 

pendidikan akhlak adalah al-Qur‟an dan al-Sunnah. Karena al-Qur‟an al-

Sunnah adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Ketika „Aishah 

ditanya tentang akhlak Rasulullah, ia menjawab: 

َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْراَْن 
“Akhlak Rasulullah adalah al-Qur‟an.” (H.R. Muslim)

34 

Rasulullah telah mengajarkan metodologi membentuk moralitas 

yang mulia, terkait dengan akhlak manusia terhadap Allah, diri sendiri 

maupun kepada sesama makhluk. Beliau tidak hanya memerintahkan 

difungsi teori belaka, namun juga realitas konkrit menjadi teladan bagi 

umatnya. Semua akhlak yang diajarkan Rasulullah tidak lain adalah 

moralitas yang bermuara pada al-Qur‟an.35
 Dengan demikian, jelas bahwa 

Rasulullah. memiliki tingkah laku yang mulia, beliau selalu bertindak 

sesuai dengan petunjuk yang berada dalam al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an menggambarkan aqidah orang-orang beriman, kelakuan 

mereka yang mulia, dan gambaran hidup mereka yang tertib, adil, luhur 

dan mulia. Hal ini sangat berlawanan dengan perwatakan orang-orang 
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Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20. 
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kafir dan munafik yang jelek, zalim, dan sombong. al-Qur‟an juga 

menggambarkan perjuangan para rasul untuk menegakkan nilai-nilai 

mulia dan murni di dalam kehidupan dan ketika mereka ditentang oleh 

kefasikan, kekufuran dan kemunafikan yang menggagalkan tegaknya 

akhlak mulia sebagai pijakan dalam kehidupan.
36

 

Rasulullah adalah figur yang tepat untuk ditiru dan dicontoh dalam 

membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia. Sebagaimana firman 

Allah: 

 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

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

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”(Q.S. al-

Ahzab : 21 ).
37

 

 

Dalam hal ini, seperti yang telah Rasulullah nyatakan sendiri dalam 

hadits beliau bersabda: 

 ِاَ َا  ُِ ْ ُ  ِ َُ  َ  َ َ ااِ َ اْ َْخَ  ْ 
Artimya: “ Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 
mulia”. (H.R al-Baihaqi dan al-Hakim).

38
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H.R al-Baihaqi dan al-Hakim.M. Abdul Qadir Ahmad,  Metodologi Pengajaran Agama 
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Karena Rasulullah adalah pribadi yang mulia, Allah memujinya 

dalam firman-Nya yang berbunyi: 

 

 “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”.(Q.S. Al-Qolam : 4). 

 

3. Ruang Lingkup Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak berkisar tentang persoalan-persoalan kebaikan, 

kesopanan, tingkah laku yang terpuji serta berbagai persoalan yang timbul 

dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seseorang bertingkah 

laku.
39

Sehingga ruang lingkup nilai-nilai pendidikan akhlak tidak jauh 

berbeda dengan ruang lingkup dari pada akhlak itu sendiri. Yaitu meliputi 

akhlak kepada Allah, kepada sesama makhluk ciptaan-Nya. Namun untuk 

lebih jelasnya, akan disebutkan beberapa contoh nilai-nilai pendidikan 

akhlak tersebut dalam rincian di bawah ini : 

a. Yakin 

 

Artinya: “Dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Quran) yang 

Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan 
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sebelummu
40

, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.”. 

(Q.S. al-Baqarah: 4).
41

 

Menurut Abu Utsman al-Hirri, yang dimaksud yakin adalah 

sedikitnya cita-cita di masa yang akan datang. Menurut Sahal bin 

Abdullah, yakin adalah tambahan iman dan realitas kebenaran. Dia 

juga berpendapat, yakin merupakan cabang dari iman, bukan 

pembenaran. Sedangkan menurut sebagian ulama, yakin adalah ilmu 

yang tersimpan di dalam hati. Ungkapan ini memberikan petunjuk 

pada hal-halyang tidak perlu diusahakan. Menurut Abu Bakar bin 

Thahir, ilmu selalu  bertentangan dengan keragu-raguan, sedang yakin 

tidak menimbulkan keragu-raguan. Menurut Junaid, yang dimaksud 

yakin adalah ilmu yang stabil dan tidak berbolak-balik, tidak 

berpindah-pindah dan tidak berubah-ubah didalam hati.
42

 

Sehingga dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa yakin 

merupakan suatu ilmu yang ada didalam hati yang menghilangkan rasa 

keragu-raguan dalam hati seseorang dalam melakukan suatu tindakan, 

sehingga dalam keadaan apapun seseorang tidak akan mudah berubah 

jika telah meyakini suatu prinsip tertentu. 

                                                           
40
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sebelum Al Quran seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang 

diturunkan kepada para rasul. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu 

kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-

Qur‟an dan Terjemah (Semarang: CV Putra Toha Semarang, 1989), 9. 
41

al-Qur‟an, 2:4. 
42

Abul Qasim Abdul Karimhawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi, Risalah Qusyairiyah(Jakarta: 

Pustaka Amani, 2007), 251-253. 



33 

 

 

 

b. Taubat  

Para ulama‟ mengatakan taubat dari dosa itu hukumnya wajib. 

Jika menyangkut dosa yang tidak terkait dengan manusia, tetapi 

dengan Allah maka taubat harus memenuhi tiga syarat berikut ini: 

pertama, menghentikan perbuatan dosa tersebut, kedua, menyesali 

perbuatan tersebut, ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya 

kembali untuk selama-lamanya. Apabila salah satu dari ketiga syarat 

itu tidak dipenuhi, taubatnya tidak sah. Jika menyangkut terhadap dosa 

sesama manusia maka syarat taubatnya ada empat. Selain tiga syarat 

tadi masih ditambah satu syarat lagi, yaitu harus menyelesaikan 

urusannya dengan orang yang bersangkutan. Terdapat banyak ayat 

Qur‟an, Hadits Nabi dan kesepakatan para ulama‟ atau ijma‟ yang 

mewajibkan kita untuk segera bertaubat.
43

Allah. berfirman: 

 

Artinya: “...Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-

orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Q.S. an-Nur : 31).
44

 

 

Setiap manusia pasti mempunyai dosa, baik itu besar maupun 

kecil, baik dosa tersebut langsung kepada Allah, atau dosa terhadap 

sesama manusia dan juga makhluk Allah lainnya, untuk itu sebagai 
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penyesalan terhadap dosa-dosa tersebut maka hendaknya manusia 

segera bartaubat kepada Allah Dengan jalan seperti yang telah 

dijelaskan di atas. Hanya dengan taubat yang sungguh-sungguh 

seseorang akan diampuni oleh Allah, karena sifat Allah yang Maha 

Pengasih dan Maha Pengampun terhadap hamba-hamba-Nya yang 

ingin bertaubat kepada Allah. Allah akan mengampuni segala bentuk 

dosa kecuali dosa syirik, kecuali jika pelaku syirik segera bartaubat 

sebelum ia meninggal dunia. 

c. Sabar 

Allah. berfirman: 

 
Artinya: “Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu 

itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih 

hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada 

terhadap apa yang mereka tipu dayakan.” (Q.S al-Nahl :127).
45

 

 

Dari Aisyah diceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “Sabar46
 

yang sempurna adalah pada pukulan saat menghadapi cobaan yang 

pertama.”(H.R. Bukhari). Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa 

Rasulullah, bersabda yang artinya: “Sabar yang sempurna adalah 
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pada pukulan (saat menghadapi cobaan) yang pertama.”Sabar terbagi 

menjadi dua, yaitu sabar yang berkaitan dengan usaha hamba dan 

sabar yang tidak berkaitan dengan usaha. Sabar yang berkaitan dengan 

usaha terbagi menjadi dua, yaitu sabar terhadap apa yang diperintah 

oleh Allah dan sabar terhadap apa yang dilarang-Nya. Sedang sabar 

yang tidak berkaitan dengan usaha adalah sabar terhadap penderitaan 

yang terkait dengan  hukum karena mendapat kesulitan.  

Menurut Amr bin Ustman, yang dimaksud sabar adalah tetap 

bersama Allah, dan menerima cobaan-Nya dengan lapang dada dan 

senang hati. Menurut Ibrahim al-Khawas, yang dimaksud sabar adalah 

konsisten terhadap hukum-hukum al-Qur‟an dan as-Sunnah. Ali-bin 

Abdullah Al-Bashri mengatakan seorang laki-laki berhenti di depan 

Syibli seraya bertanya: 

 “Sabar yang bagaimana yang lebih kuat (hebat) diatas orang-

orang yang sabar?” 

“Sabar di dalam Allah.”47
 

“Bukan.” 

“Sabar untuk Allah.”48
 

“Bukan.” 

“Sabar bersama Allah.”49
 

“Bukan.” 

“Jadi sabar yang bagaimana?” Syibli balik bertanya, 
“Sabar menghindarkan diri dari Allah.” 
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 Sabar fillah (di dalam Allah) adalah sabar dalam menghadapi proses pengubahan akhlak 
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Maksudnya adalah seseorang apabila dia sudah mencapai 

kecintaan kepada Allah dengan sebenar-benar cinta, dia tidak akan 

sanggup berpisah dengan Allah walaupun hanya sekejap mata.
50

 

d. Ridha 

Menurut Abdurrahman Ad-Darani, apabila hamba meninggalkan 

syahwat maka dialah orang yang ridha. Menurut Ruwaim, yang 

dimaksudridha adalah seandainya Allah.meletakkan Neraka Jahanam 

disebelah kanannya maka dia tidak akan meminta agar Neraka 

Jahanam dipindahkan kesebelah kirinya. Rabi‟ah al-„Adawiayah 

pernah ditanya, “kapan seorang hamba disebut dengan orang yang 

ridha?” Dia menjawab, “Apabila dia senang mendapatkan musibah, 

sebagaimana dia senang ketika mendapatkan keni‟matan.” Sedangkan 

menurut Abu Umar Addimsyaki, yang dimaksud ridha adalah 

menghilangkan (meninggalkan) keluh kesah dimana saja hukum 

berlaku.
51

 

Sehingga dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian ridha adalah rela terhadap hukum, keputusan dan 

taqdir Allah yang diberikan kepadanya sehingga orang tersebut akan 
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tetap taat dalam menjalankan ketaqwaannya kepada Allah tanpa rasa 

keluh kesah dengan apa yang telah diberikan kepadanya. 

e. Taqwa 

Secara terminologis, taqwa diartikan menjalankan perintah 

Allah. dan berusaha menjauhi larangan-larangan-Nya. Definisi ini 

tampaknya masih terdapat kelemahan. Sering terjadi seorang rajin 

menjalakan perintah-perintah Allah, tetapi masih pula rajin melanggar 

larangan-larangan-Nya, sehingga masih terkesan terjadi 

pencampuradukan antara yang haq dan yang bathil. Menurut syarat al-

Qur‟an, definisi taqwa diperkirakan “Ijtanibu nawahillah ma‟a 

imtistali awamirihi ila nail al-hashil al-akhir” (berusaha menjauhi 

larangan-larangan Allah disertai pelaksanaan perintah-perintah-Nya 

secara kontinu sampai mencapai hasil akhir.
52

 

Menurut Nashr Abadzi, yang dimaksud dengan taqwa adalah 

seorang hamba yang tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada 

Allah. Sahal berkata, barangsiapa yang mengiginkan agar taqwanya 

benar maka dia harus meninggalkan semua perbuatan dosa.” Sebagian 

ulama berkata “barang siapa yang mampu merealisasikan taqwa, maka 

Allah akan memudahkan hatinya untuk berpaling dari kemewahan 

dunia.” Menurut Abu Bakar Muhamad Ar-Rudzabari, yang 
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dimaksudtaqwa adalah meninggalkan sesuatu yag dapat menjauhkan 

dirinya dari Allah.
53

 

Definisi taqwa adalah mengikuti segala perintah Allah dan 

menjauhi segala larangan-Nya. makna asal dari taqwa adalah 

pemeliharaan diri. Muttaqin adalah orang-orang yang memelihara diri 

mereka dari azab dan kemarahan Allah di dunia dan di akhirat dengan 

cara berhenti di garis batas yang telah ditentukan, melakukan perintah-

perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sedangkan Allah 

tidak memerintahkan kecuali yang baik, dan tidak melarang kecuali 

yang memberi mudharat kepada mereka.
54

 

Dengan demikian, sampai disini dapat ditegaskan bahwa jiwa 

yang taqwa adalah jiwa hamba Allah yang berpegang pada prinsip 

hidup bersih dengan orientasi hidup menjauhkan diri dari segala 

larangan Allah sambil terus melaksanakan perintah-perintah-Nya 

karena Allah berjanji memberikan hasil akhir itu. 

f. Tauhid 

Tauhid itu adalah keputusan bahwa Allah Yang Maha Agung itu 

satu (Esa). Tauhid ada tiga. Pertama , tauhid Allah untuk Allah, yaitu 

mengetahui bahwa Allah itu Esa. Kedua, mengesakan Allah untuk 
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makhluk, yaitu keputusan Allah bahwa seorang hamba adalah yang 

mengesakan-Nya dan Allah menciptakannya sebagai hamba yang 

mempunyai tauhid. Ketiga , tauhid makhluk untuk Allah, yaitu seorang 

hamba yang mengetahui bahwa Allah adalah Esa. Dia memutuskan 

sekaligus menyampaikan Allah itu Esa.
55

 

 
Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa 

yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang 

mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia 

Telah tersesat sejauh-jauhnya.”(Q.S al-Nisa‟: 116).56
 

 

Orang yang memiliki tauhid yang kuat dia sangat berhati-hati 

dalam hal lawan dari tauhid yaitu syirik. Baik itu syirik besar maupun 

itu adalah syirik kecil, karena semuanya sangat berbahaya, amalan 

yang berupa syirik akan merusak aqidah dan keimanan seseorang, 

ketika tauhidnya sudah rusak maka diapun lama-kelamaan akan keluar 

dari aqidah Islam ketika hal itu terjadi maka semua amalnya yang 

pernah ia lakukan maka akan hilang dan terhapus karena perilaku 

syirik tersebut, maka celakalah ia. 
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Sehingga orang yang mempunyai tauhid yang tinggi maka ia 

akan mempersembahkan seluruh hidupnya, hartanya, akalnya, 

tenaganya, keluarganya bahkan jiwanya untuk Allah, demi untuk 

ketauhidan kepada Allah. Seperti Nabi Muhamad dan para sahabatnya 

misalnya, dan juga orang-orang pada zaman dahulu sebelum masa 

Nabi Muhamad Saw.dan seluruh para Nabi dan Rasul mereka 

semuanya tidak lain hanyalah membawa agama tauhid, yaitu agama 

yang mengakui bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada Illah yang 

berhak di ibadahi dengan benar selain Allah. Yang Maha Esa. 

g. Raja‟ (Berharap kepada Allah) 

Raja‟ (harapan, berharap) adalah ketergantungan hati pada 

sesuatu yang dicintai yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

Dengan raja‟ maka hati akan mejadi hidup dan merdeka. Perbedaan 

raja‟ dengan tamanni (berangan-angan terhadap seuatu yang 

mustahil). Tamanni dapat mengakibatkan (menyebabkan) orang 

menjadi malas dan tidak mau berjerih payah dan sungguh-sungguh. 

Sedangkan raja‟ adalah kebalikan dari tamanni. Raja‟ merupakan 

perbuatan yang terpuji, sedangkan tamanni adalah perbuatan yang 

tercela. Menurut Abdullah bin Khubiq, raja‟ mempunyai tiga bentuk. 

Pertama, orang yang mengerjakan pekerjaan baik dan berharap dapat 

diterima. Kedua, orang yang mengerjakan pekerjaan jahat lantas ia 
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bertaubat dan mengharapkan ampunan. Ketiga , orang yang berdusta 

dan tidak mengulangi pekerjaan dosa, lalu mengharapkan ampunan.
57

 

Sehingga orang yang mempunyai sifat raja‟ dia tidak akan 

mudah berputus asa dari rahmat Allah ketika ia terjerumus dalam 

lubang kemaksiatan, dia aka senantiasa mengharapkan ampunan dan 

terus bertaubat kepada Allah. Dan ketika ia beribadah dia senantiasa 

mengharapkan pahala dan kebaikan-kebaikan dari Allah, sehingga ia 

akan semangat dalam melaksankan ibadah dan ketaatan. Ketika 

do‟anya tidak dikabulkan oleh Allah maka dia tidak bosan untuk 

berdo‟a karena do‟anya adalah suatu bentuk ibadah, bentuk pengakuan 

bahwa ia adalah hamba Allah yang sangat lemah dan tidak bisa apa-

apa maka diapun mengharapkan pahala atas ibadah do‟anya tersebut. 

h. Khauf (Takut kepada Allah) 

Pengertian takut kepada Allah adalah takut kepada siksaan-Nya, 

baik di dunia maupun di akhirat. Allah. mewajibkan kepada hamba-

hamba-Nya agar takut kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya:  

 

Artinya: “Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang 
menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang 
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musyrik Quraisy), Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, 

tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang 

beriman.”(Q.S. al-Imran : 175).
58

 

 

Orang yang mempunyai sifat khauf, dia akan senantiasa berusaha 

menjaga diri dari hal-hal yang bersifat maksiat, karena dia takut akan 

diadzab oleh Allah karena dosa yang dia kerjakam, ketika dia 

beribadah, dia selalu takut jika ibadahnya ada yang kurang atau ada 

yang salah sehingga ibadahnya tidak mendapatkan pahala dari Allah, 

atau bahkan tidak diterima oleh Allah. 

i. Huznudzan  

Husnudzan berarti berbaik sangka atau dengan kata lain tidak 

cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas. 

Bentuk-Bentuk husnudzan antara lain: husnudzan kepada Allah, 

husnudzankepada orang lain dan kepada diri sendiri. Husnudzan 

Kepada Allah Sikap Husnudzan terhadap Allah hukumnya wajib dan 

akan sangat mendukung proses pemantapan jiwa keimanan manusia, 

bahkan akan melahirkan sikap tawadhu‟ dan selalu mendekatkan diri 

kepada Allahberbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah 

merupakan cerminan watak dan karakter manusia sebagai hamba 

Allah.Husnudzankepada sesama, Berburuk sangka kepada orang lain 

akan mendatangkan fitnah dan kekejaman, maka di dalam al-Qur‟an 
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diibaratkan bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah 

mati.Husnudzan terhadap diri sendiri bisa berarti kita bahwa kita harus 

mempunyai penilaian baik terhadap diri kita.Husnudzan terhadap diri 

sendiri juga bisa berwujud sikap percaya diri, kita percaya bahwa kita 

bisa menjadi orang yang baik,Sikap Husnudzan terhadap diri sendiri 

ini sangat penting, karena tidak sedikit di antara manusia, yang selalu 

berprasangka jelek pada diri sendiri, merasa tidak mampu, pesimistis, 

dan frustasi.
59

 

j. Taqarrub kepada Allah 

Siapapun yang dirinya ingin dekat dengan Allah, harus 

merelakan hatinya untuk dibuka dan diisi dengan berbagai macam 

informasi religi (keimanan). Membuka hati untuk beriman merupakan 

syarat mutlak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian 

wajar apabila orang-orang beriman banyak mendapatkan ujian dari 

Allah, untuk membuktikan kualitas keimanan mereka. Semua ujian 

tersebut, oleh orang yang beriman dihadapi dengan sabar dan syukur 

kepada Allah dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah 

(Taqarrub).
60
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k. Ikhlas 

Ikhlasadalah beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah. 

Ikhlas juga bisa diartikan sebagai berbuat tanpa pamrih, hanya semata-

mata mengharapkan ridha Allah. Menurut Yunahar Ilyas, persoalan 

ikhlas ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: a) Niat yang ikhlas, mencari 

ridha Allah, b) beramal dengan sebaik-baiknya, ikhlas dalam 

melakukan sesuatu harus dibuktikan dengan melakukan perbuatan 

sebaik-baiknya, c) pemanfaatan hasil usaha dengan tepat, misalnya 

mencari ilmu.
61

 Sehingga,Seseorang disebut ikhlas jika memiliki niat 

karena Allah, tekun belajar, dan setelah berhasil, maka seseorang 

tersebut harus dapat memanfaatkan ilmunya dengan tepat. Bukan 

hanya untuk kepentingan pribadi seperti cari uang, kedudukan dan 

kesenangan materi saja, namun juga kepentingan umat manusia. 

l. Siddiq (jujur) 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, jujur artinya lurus hati, 

tidak curang, dan disegani. Orang yang berkata atau bersikap atau 

berbuat yang sebenarnya, sesuai dengan kata hatinya, disebut dengan 

orang yang jujur. Sedangkan dalam istilah keagamaan, jujur identik 

dengan kata ash-sidqu, yang makna aslinya “benar”. Nabi 

Saw.Bersabda yang artinya: 
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“Berpeganglah pada kejujuran, ketahuilah kejujuran akan membawa 
kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan jauhilah 

kebohongan, ketahuilah kebohongan itu akan menyeret pelakunya 

kepada keburukan, dan keburukan akan membawa ke Neraka.”(H.R 

Muslim).
62

 

 

Oleh karena itu al-Qur‟an pun menekankan pentingnya 

kejujuran, dalam arti setiap orang bersikap dan bertindak jujur.
63

 

Firman Allah: 

 
Artiya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.(Q.S At-

Taubah : 119).
64

 

 

Dengan demikian, dapat kita pahami dengan mengamalkan 

kejujuran seseorang akan memperoleh keberuntungan yang 

berkelanjutan, karena dengan kejujuran adalah pembuka dari pintu 

kebaikan yang dapat mengantarkannya ke Surga, begitu sebaliknya 

kebohongan membuka pintu keburukan dan mengantarkan pelakunya 

menuju ke Neraka. 

m. Amanah  

Kata “amanah” berasal dari kata amina-ya‟manu-amnan-wa 

amanatan, yang secara harfiah berarti aman. Pihak yang menyerahkan 
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dan pihak yang menerimanya sama-sama aman, tidak cemas dan tidak 

merasa khawatir dikhianati. Dalam sebuah ensiklopedia dijelaskan, 

secara etimologis bahwa amanah berarti kejujuran, kepercayaan, 

kebalikan dari khianat, dan terkadang juga diartikan juga dengan 

keadaan aman.  

Oleh karena itu amanah tidak hanya membutuhkan kejujuran, 

tetapi juga tekad yang teguh untuk memelihara dan menjaga sebaik-

baiknya segala sesuatu yang diamanahkan sehingga tetap menjaga 

dengan aman. Allah. berfirman: 

 
Artinya:  “Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat

65
kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk 

memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 

zalim dan amat bodoh. (Q.S al-Ahzab : 72).
66

 

 

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa manusia di ciptakan di 

dunia tidaklah main-main, selain menjadi hamba Allah manusia 

diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, semua yang ada di 
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permukaan bumi ditundukan oleh Allah sebagai sarana manusia dalam 

beribadah kepada Allah, tentunya hal ini manusia harus mempunyai 

sifat amanah yang dapat menjadikannya berperilaku baik di muka 

bumi, terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang telah diciptakannya. 

n. Istiqamah 

Istiqamah artinya  bertaat asas atau teguh pendirian, tidak mudah 

terpengaruh oleh situasi yang berkembang, sehingga tetap pada apa 

yang diyakini sebelumnya. Semboyan yang dipegang biasanya “Sekali 

Islam Tetap Islam”. Tegasnya istiqamah perlu diterapkan dalam semua 

bentuk perjuangan, apabila perjuanganya ingin berhasil. Kegagalan 

sebuah perjuangan boleh jadi disebabkan oleh faktor istiqamah yang 

hilang dari jiwa. Al-Qur‟an mengajarkan manusia untuk tetap 

istiqamah, utamanya dalam hal berpegang teguh pada keyakinan akan 

Allah., Tuhan Yang Maha Esa. Namun bukan berarti di luar masalah 

aqidah keyakinan, seseorang tidak perlu istiqamah.
67

Allah. brfirman:  

 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah 

Allah", Kemudian mereka tetap istiqamah
68

Maka tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.” 

(Q.S. al-Ahqaf : 13). 
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“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah 

Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka 

malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah 

kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka 

dengan jannah yang Telah dijanjikan Allah kepadamu.” (Q.S al-

Fhusilat: 30).
69

 

 

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami, seorang muslim yang 

sudah meyakini bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhamad Saw. 

adalah Rasul-Nya haruslah bersikap istiqamah atau bertaat asas dalam 

pendirian. Orang yang menyatakan bahwa dirinya memiliki keyakinan 

tersebut, kemudian ragu-ragu, sehingga mudah menyimpang kejalan 

lain, tidak berdiri pada keyakinan semula, maka ha itu tidaklah 

dianggap beristiqamah. 

o. Ma‟rifat Kepada Allah 

Menurut sebagian ulama‟, ma‟rifat adalah sifat orang-orang yang 

mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, kemudian ia 

membenarkan Allah dengan melaksanakan ajaran-ajran-Nya dalam 

segala perbuatan. Dia membersihkan dirinya dari akhlak yang rendah 

dan dosa-dosa. Kerinduan dalam berdiri mengetuk “ pintu” Allah 
                                                           

69
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dengan hati yang Istiqamah, dia beri‟tikaf untuk menjauhi dosa-dosa.
70

 

Sehingga orang yang benar-benar mengenal Allah maka hatinya akan 

tenang meskipun dihadapkan dengan berbagai macam masalah, semua 

masalah akan disandarkan kepada Allahkarena dia tahu dan yakin 

bahwa segalanya ada di dalam kekuasaan Allah dan hanya Allah saja 

tempat bergantung semua makhluk. 

D. Aqidah Akhlak 

1. Pengertian Aqidah Akhlak 

Aqidah Secara Etimologi,Aqidah berasal dari kata „aqd yang berarti 

pengingkatan. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika 

dikatakan, “Dia mempunyai aqidah yang benar,” berarti aqidahnya bebas 

dari keraguan. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan 

hatidan pembenarannya kepada sesuatu.  

Aqidah Secara Syara‟yaitu iman kepada Allah, para malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan kepada hari akhir serta kepada 

qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun 

iman. Maka aqidah yang benar adalah fundamental  bagi bangunnya 

agama serta syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah: 
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Artinya:  “Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti 
kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan 

kamu itu adalah Tuhan yang Esa". barangsiapa mengharap 

perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal 

yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 

beribadat kepada Tuhannya".(Q.S al-Kahfi:110).
71

 

 

Segala amal tidak akan diterima jika tidak bersih dari syirik. 

Karena itulah perhatian Nabi Saw. yang pertama kali adalah pelurusan  

aqidah dan hal yang pertama didakwahkan para rasul kepada umatnya 

adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala yang 

dituhankan selain Dia. Para dai dan para pelurus agama dalam setiap 

masa mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah. Sehingga mereka 

memulai dengan dakwah kepada tauhid dan pelurusan aqidah, setelah 

itu mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain.
72

 

2. Sumber Aqidah  

Aqidah adalah taufiqiyah. Artinya, tidak bisa ditetapkan kecuali 

dengan dalil syar‟i, tidak ada medan ijtihad dan berpendapat didalamnya 

terbatas kepada apa yang ada di dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah. Sebab 
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tidak ada seorangpun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa-

apa yang diwajibkan bagi-Nya dan apa yang harus disucikan dari-Nya 

melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorangpun sesudah Allah yang lebih 

mengetahui tentang Allah melainkan Rasulllah Saw. Oleh karena itu 

manhajsahalafush shalih dan para pengikutnya dalam mengambil aqidah 

terbatas kapada al-Qur‟an dan Sunnah. Maka segala apa yang ditunjukan 

al-Qur‟an dan as-Sunnah tenang hak Allah mereka mengimaninya, 

meyakininya, dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak 

ditunjukan oleh al-Qur‟an dan al-Sunnah mereka menolak dan 

menafikannya dari Allah.
73

Maka dalam hal ini dibutuhkan keimanan yang 

tinggi untuk meyakini segala yang ada di dalam aqidah Islam ini. Untuk 

itu maka sangat wajar jika dalam hal keimanan ini nabi kita Muhamad 

Saw. mendapatkan tantangan yang sangat berat dari kaumnya. 

 

E. Materi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

Secara umum, di Madrasah Tsanawiyah mata pelajaran PAI dibagi 

menjadi lima mata pelajaran diantaranya: Aqidah Akhlak, Al-Qur‟an Hadits, 

Fiqih, Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam. Salah satu mata 

pelajarannya adalah Aqidah Akhlak.  Sedangkan pendidikan akhlak hampir 
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semua materi yang ada di Madrasah Tsanawiyah merupakan pendidikan 

akhlak. 

Pendidikan aqidah akhlak di madrasah memiliki karakteristik sebagai 

berikut: aqidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan 

dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu 

mempertahankan kayakinan atau keimanannya serta menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai asma‟ul husna. Akhlak menekankan pada 

pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji 

(mahmudah) dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela 

(madzmummah) dalam kehidupan sehari-hari. 

Mata pelajaran Aqidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah salah 

satu mata pelajajaran PAI yang merupakan peningkatan dari aqidah akhlak 

yang dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtida‟iyah atau Sekolah Dasar. 

Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara menpelajari tentang rukun-rukun 

iman, mulai dari iman kepada Allah, malikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

rasul-rasul-Nya, hari akhir, sampai iman kepada qada‟dan qadar yang 

dibuktikan dengan dalil-dalil naqli dan aqli, serta pemahaman dan 

penghayatan terhadap asma‟ul husna dengan menunjukan ciri-ciri atau tanda-

tanda perilaku seseorang dalam realitas kehidupan individu dan sosial serta 

pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. 



53 

 

 

 

Secara subtansial mata pelajaran Aqidah Akhlak ini memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mempelajari dan mempraktikkan aqidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk 

melakukan akahlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan 

sehari-hari. Akhlakul karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan 

dibiasakan oleh peserta didik dalam individu, bermasyarakat, dan berbangsa 

terutama dalam mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis 

multidimensional yang melanda bangsa negara Indonesia. Mata pelajaran 

Aqidah Akhlak bertujuan untuk : 

1. Menumbuhkembangkan Aqidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengamalan peserta didik tentang aqidah Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya 

kepada Allah.  

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari 

akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan 

individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai 

aqidah Islam. 

Ruang lingkup matapelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

meliputi: 
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a. Aspek aqidah terdiri atas dasar dan tujuan aqidah Islam, sifat-sifat 

Allah, al-asma‟ al-husna , iman kepada Allah, kitab-kitab Allah, 

rasul-Rasul Allah, hari akhir serta qada‟ dan qadar. 

b. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhid, ikhlas, taat, 

khauf, taubat, tawakkal, ikhtiar, shabar, syukur, tawadhu‟, 

khusnudzan, tasaamuh dan ta‟awun, berilmu, kreatif, produktif, 

dan pergaulan remaja. 

c. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya‟, nifaq, ananiah, 

putus asa, ghadzlab, tamak, takabbur, dendam, ghibah, fitnah, dan 

namimah. 

d. Aspek adab meliputi: adab beribadah: adab sholat, membaca al-

Qur‟an, dan adab berdo‟a, adab kepada orang tua dan guru, adab 

kepada saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan: 

kepada binatang, kepada tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan. 

e. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi sulaiman dan umatnya, 

askhabul kahfi, Nabi Ayub dan Nabi Yunus, kisah sahabat: Abu 

Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi 

Thalib.
74
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Karena ruang lingkup akhlak masih tergolong luas, untuk itu dalam hal 

ini kami merelevansikannya dengan materi yang ada di Madrasah Tsanawiyah 

kelas VII semester ganjil dan genap. Adapun materi yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah kelas VII diantaranya: 

SEMESTER GANJIL 

BAB I   Akidah Islam  

BAB II   Sifat-Sifat Allah dan Pembagiannya 

BAB III   Taat, Ikhlas, Khauf, dan Taubat 

BAB IV   Adab Shalat dan Berdzikir 

BAB V   Keteladanan Nabi Sulaiman A.S.  

SEMESTER GENAP 

BAB I   Asmaul Husna 

BAB I I   Iman Kepada Para Malaikat 

BAB III  Akhlak Tercela Kepada Allah. 

BAB IV   Adab Berdoa dan Membaca Al-Quran 

BAB V   Ashabul Kahfi.
75

 

Materi tersebut adalah materi  yang diambil dari kementerian agama 

yang disesuaikan dengan standart materi untuk kelas VII yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah secara umum, yang kemudian menjadi acuan dalam 

penelitian ini,di dalam materi mata pelajran aqidah akhlak tersebut terdapat 

banyak sekali nilai-nilai pendidikan akhlak baik itu dalam aspek aqidah, aspek 

akhlak terpuji, akhlak tercela, adab, dan  juga kisah-kisah teladan yang dapat 

menjadi contoh yang nyata khususnya untuk peserta didik di 
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Madrasah.Karena ajaran agama Islam yang sempurna dan fungsional, agama 

Islam harus diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan 

menjamin terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. 
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