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ABSTRAK 

 

Hasanah, Siti Nur. 2020. Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Syeikh Hafidz 

Hasan Al- Mas’udi Dalam Kitab Taisirul Fi Ilmi Akhlak dan 

Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ahmad Luthfi , M. Fill. I. 

Kata Kunci: Pengertian Akhlak, Konsep Pendidikan, Tujuan Pendidikan   

Islam, Taisirul Khalaq Fi Ilmi Akhlak 

Taisirul Khalaq Fi Ilmi Akhlak merupakan kitab karangan Syeikh Hafidz 

Hasan Al- Mas’udi, yang mana merupakan ringkasan ilmu akhlak untuk pelajar 

dasar. Didalam kitab itu berisi tentang konsep- konsep pendidikan akhlak dalam 

kehidupan sehari- hari, dengan maksud sebagai bekal dalam kehidupan agar 

mempunyai akhlak yang baik. Pada dasarnya tujuan dari pendidikan Islam sendiri 

yaitu untuk mencapai akhlak sempurna, keberhasilan pendidikan manusia tidak 

akan sempurna jika hanya dilihat dalam aspek kognitif saja, tetapi yang lebih 

penting lagi adalah terbentuknya generasi yang mempunyai akhlak mulia, yang 

nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan nyata.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak dalam 

kitab Taisirul Khalaq dan relevansinya dengan tujuan Pendidikan islam.  

Metode yang digunakan peneliti yaitu Library Research dengan mengunakan 

pendekatan etika. Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab Taisirul 

Khalaq dan terjemahan kitab Taisirul Khalaq. Adapun sumber- sumber 

pendukungnya adalah buku- buku yang berkaitan dengan materi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkkan bahwa konsep pendidikan akhlak 

yang yang terdapat dalam kitab Taisirul Khalaq memuat tentang akhlak manusia 

kepada Allah, akhlak manusia terhadap diri sendiri, akhlak guru dan murid, akhlak 

manusia terhadap orang lain, macam- macam akhlak terpuji dan akhlak tercela. 

Relevansi akhlak dalam kitab Taisirul Khalaq dengan tujuan pendidikan Islam 

dilihat dari segi aspek- aspek tujuan pendidikan Islam, yaitu (1).Aspek jasmani 

yang mana dalam kitab Taisirul Khalaq juga dijelaskan bagaimana adab kita ketika 

makan, minum, tidur, menjaga kebersihan, (2). Aspek ruhani, dalam kitab Taisirul 

Khalaq dikaitkan dengan ketaqwaan kepada Allah swt. (3). Aspek akal yang 

berkaitan dengan akhlak tercela dan akhlak terpuji, yang mnausia harus pandai- 

pandai memilah mana yang baik dan mana yang buruk, (4). Aspek sosial  yang 

dalam kitab Taisirul Khalaq dikaitkan dengan adab kita terhadap orang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembentukan akhlak menempati urutan yang sangat diutamakan dalam 

pendidikan, bahkan harus menjadi tujuan prioritas yang harus dicapai. Hal ini 

karena dalam dinamika kehidupan, akhlak merupakan mutiara kehidupan yang 

dapat membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Jika manusia 

tidak berakhlak maka akan hilanglah derajat komunikasinya sebagai makhluk 

Allah yang paling mulia. Karena manusia akan terlepas dari kendali nilai- nilai 

yang seharusnya dijadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan ini.1 

Akhlak merupakan roh Islam yang mana agama tanpa akhlak seperti 

jasad yang tidak bernyawa. Akhlak adalah nilai yang menjamin keselamatan 

manusia dari siksa api neraka. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

menempati tempat yang penting, sebagai individu maupun masyarakat dan 

bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung pada akhlaknya.2 

Dalam pendidikan akhlak sudah sangat akrab ditengah keidupan semua 

orang. Hampir semua orang mengetahui arti kata “akhlak” karena akhlak selalu 

diartikan dengan perilaku atau tingkah laku manusia.3 

Seiring berkembangnya globalisasi, pendidkan Islam mempunyai 

tantangan yang cukup berat. Seperti apa yang kita saksikan sekarang ini, proses 

 
1 Rois Mahfudz, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Erlngga, 2011), 145. 
2 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf ( Yogyakarta: Aswaja pressindo,2015), 6-7. 
3 Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 8.  
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globalisasi banyak mengakibatkan perubahan dari segala aspek kehidupan baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Meskipun 

globalisasi mempunyai tujuan positif, namun dampak negatif dari proses 

tersebut terasa lebih besar daripada dampak positifnya. Mulai dari perpecahan 

rumah tangga, tawuran antar anggota masyarakat, kenakalan remaja, semua itu 

merupakan beberapa contoh dampak dari globalisasi. Hal ini terjadi karena 

kurangnya perhatian mengenai pendidikan akhlak. 

Dampak negatif dari perkembangan zaman yang ditandai dengan 

adanya kecenderungan menganggap bahwa satu- satunya yang membahagiakan 

kehidupan adalah nilai material. Sehingga manusia terlampaui mengejar materi, 

tanpa menghiraukan nilai- nilai spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk 

mengendalikan akhlak manusia. Nilai nilai spiritual yang dimaksudkan dalam 

Islam adalah ajaran agama yang berwujud perintah, larangan dan anjuran, yang 

semuanya berfungsi untuk membina kepribadian manusia sebagai hamba Allah 

serta anggota masyarakat.4 

Akhlak merupakan suatu hal yang urgen dalam kehidupan. Tanpa 

akhlak hidup manusia akan seenaknya sendiri, berbuat sesuka hatinya tanpa 

memperhatikan nilai- nilai dan norma- norma dalam masyarakat. Tidak dapat 

dipungkiri lagi, bahwa akhlak merupakan pondasi awal manusia dalam 

menjalani kehidupan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan syari’at Islam. 

 
4 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2009), 197. 
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disinilah pentingnya pendidikan akhlak diajarkan sedini mungkin supaya benar- 

benar bisa melekat pada jiwa setiap insan.5 

Melihat kondisi merosotnya akhlak di era sekarang terutama dikalangan 

pelajar bisa dikatakan mayoritas dari mereka belum mencerminkan konsep 

pendidikan akhlak dalam kitab literatur kuno salah satunya seperti yang tertera 

dalam kitab “Taisirul Khalaq fi Ilmi Akhlak”. Oleh karena itu, Pendidikan 

akhlak dalam dunia pendidikan harus lebih ditekankan yang mana jika 

dibiarkan akan menghancurkan masa depan dan generasi bangsa. 

Cara mencegah dan mengatasi berbagai hal yang terjadi pada era 

modern ini tidak cukup hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

tapi harus juga dibarengi dengan penanganan bidang mental dan spiritual serta 

akhlak mulia. 

Salah satu karya Hafidz Hasan al-  Mas’udi dalam bidang pendidikan, 

khususnya pendidikan akhlak dalam kitab Taisirul Khalaq adalah kitab yang 

berisi ringkasan ilmu akhlak untuk pelajar dasar. Ilmu akhlak adalah kumpulan 

kaidah  untuk mengetahui kebaikan hati dan semua alat perasa lainnya. Objek 

pembahasan ilmu akhlak adalah tingkah laku baik atau jeleknya. Adapun buah 

ilmu akhlak adalah kebaikan hati dan semua anggota badan ketika di dunia dan 

di akhirat nanti.  

Didalam kitab itu berisi tentang konsep- konsep pendidikan akhlak yang 

merupakan hasil pemikirannya yang bertujuan untuk disyiarkan ke masyarakat 

luas dengan maksud sebagai bekal dalam kehidupan agar mempunyai akhlak 

 
5 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 8. 
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yang baik. Konsep secara umum merumuskan, pada hakikatnya tujuan 

sebenarnya dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna. Oleh 

karena itu manusia tidak akan sempurna jika keberhasilan pendidikan hanya 

dilihat dengan tolak ukur kognitif, tapi yang lebih penting lagi adalah 

terbentuknya generasi yang mempunyai akhlak mulia. Akhlak akan menjadi 

sempurna jika nilai- nilai yang terkandung dalam ilmu akhlak tersebut 

diterapkan dalam kehidupan nyata.6 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti  ”Konsep 

Pendidikan Akhlak Menurut Syeikh Hafid Hasan Mas’udi dalam Kitab 

Taisirul Khlaq fi Ilmi Akhlaq dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan 

Islam”.   

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang yang dikemukakan maka pokok permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Syeikh Hafid Hasan 

Mas’udi dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmi Akhlak ? 

2. Bagaimana relevansi konsep pendidikan akhlak menurut Syeikh Hafid 

Hasan Mas’udi dalam Kitab Taisirul Khalaq fi Ilmi Akhlaq dengan tujuan 

pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

 
 6  Ibid,. hal 23. 
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Dari pokok permasalahan yang dibahas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak menurut Syeikh Hafid Hasan 

Mas’udi dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmi Akhlak. 

2. Untuk mengetahui relevansi konsep pendidikan akhlak menurut Syeikh 

Hafid Hasan Mas’udi dalam Kitab Taisirul Khalaq fi Ilmi Akhlaq dengan 

tujuan pendidikan Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. 

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai 

berikut ini.  

1. Secara Teoritis  

Kajian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi khazanah 

pendidikan dan memberikan teladan bagi manusia sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

2. Secara Praktis  

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan 

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan 

lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan acuan 

khususnya bagi kaum pelajar agar dapat menerapkan nasehat- nasehat 

yang telah ditulis oleh Syeikh Hafid Hasan Mas’udi dalam Kitab Taisirul 

Khalaq fi Ilmi Akhlaq. 



12 

 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu Dan Atau Kajian Teori 

Disamping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan 

fenomena pada situasi, peneliti kualitatif juga melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian ini. Sebelum 

penelitian ini dilakukan memang sudah ada penelitian- penelitian yang sejenis, 

akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi Muhammad Nur Faizin dalam skripsinya pada tahun 2016 di IAIN 

Salatiga dengan judul ” Konsep Pendidikan Akhlaq Dalam Kitab Taisirul 

Khalaq Karya Hafidz Hasan Al- Mas’udi”. Penelitian ini bertujuan menemukan 

deskripsi tentang pendidikan akhlaq dalam kitab Taisirul Khalaq dan 

relevansinya dengan konteks kekinian. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan data pustaka yaitu membaca, mencatat serta mengolah bahan 

penelitian dari berbagai buku dan karya ilmiah yang mendukung penelitian 

skripsi ini, dengan menggunakan data primer.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

relevansi kitab Taisirul Khalaq dalam menghadapi zaman kekinian adalah dapat 

memperbaiki akhlaq sekarang atau kekinian. Dan sebaiknya akhlaq ditanamkan 

diri dari masa dini agar kelak di masa dewasanya bisa dijadikan panutan 

terhadap generasi- generasi sekanjutnya. Adapun kritik penulis terhadap kitab 

Taisirul Khalaq sebagai berikut; Dalam ajaran- ajaran kitab Taisirul Khalaq ini 

sangat bagus untuk digunakan bagi pemula. Hal ini dikarenakan di dalam kitab 

Taisirul Khalaq membahas bidang yang awal dalam pendidikan akhlaq serta 
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kata- kata yang digunakan oleh pengarang juga mudah dipahami dan 

menggunakan kata- kata yang umum. Adapun kekurangan kitab Taisirul 

Khalaq disini yaitu kurangnya pembahasan secara rinci dan tidak adanya 

contoh- contoh atau kisah- kisah yang menggambarkan tentang akhlaq. 

2. Skripsi Muhammad Taslim dalam skripsinya pada tahun 2016 di IAIN 

Salatiga dengan judul ” Konsep Pendidikan Akhlaq Dalam Kitab Taisirul 

Khalaq Karya Hafidz Hasan Al- Mas’udi”. Penelitian ini bertujuan menemukan 

deskripsi tentang pendidikan akhlaq dalam kitab Taisirul Khalaq dan 

relevansinya dengan konteks kekinian. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan data pustaka yaitu membaca, mencatat serta mengolah bahan 

penelitian dari berbagai buku dan karya ilmiah yang mendukung penelitian 

skripsi ini, dengan menggunakan data primer.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

relevansi kitab Taisirul Khalaq dalam menghadapi zaman kekinian adalah dapat 

memperbaiki akhlaq sekarang atau kekinian. Dan sebaiknya akhlaq ditanamkan 

diri dari masa dini agar kelak di masa dewasanya bisa dijadikan panutan 

terhadap generasi- generasi sekanjutnya. Adapun kritik penulis terhadap kitab 

Taisirul Khalaq sebagai berikut; Dalam ajaran- ajaran kitab Taisirul Khalaq ini 

sangat bagus untuk digunakan bagi pemula. Hal ini dikarenakan di dalam kitab 

Taisirul Khalaq membahas bidang yang awal dalam pendidikan akhlaq serta 

kata- kata yang digunakan oleh pengarang juga mudah dipahami dan 

menggunakan kata- kata yang umum. Adapun kekurangan kitab Taisirul 
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Khalaq disini yaitu kurangnya pembahasan secara rinci dan tidak adanya 

contoh- contoh atau kisah- kisah yang menggambarkan tentang akhlaq. 

Letak persamaan penelitian skripsi pertama dan kedua adalah fokus 

penelitian dalam konsep pendidikan akhlak dan teknis analisis data dengan 

content analysis atau analisis isi dengan metode deskripsi dalam kajian pustaka 

library research. Sedangkan perbedaannya penelitian skripsi pertama tersebut 

hanya membahas tentang konsep pendidikan akhlak tanpa ada relevansinya. 

Sedangkan penelitian skripsi kedua direlevansikan dengan konteks kekinian.  

Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda dari penelitian 

tersebut. Penelitian ini menjelaskan konsep pendidikan akhlak dan relevansinya 

dengan tujuan pendidikan Islam.  

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kulitatif sendiri adalah penelitian yang lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif 

serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 

diamati, dengan mengunakan logika ilmiah. Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada pendekatan etika.  

 

2. Jenis Penelitian 
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 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (library 

research). Yang dimaksud kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan 

untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya  

pendekatan etika. Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif. Hal ini 

bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka.7 

G. Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian 

Data penelitian adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan 

yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan 

pemecah masalah atau bahan untuk mengungkap gejala.8 Bahan baku dalam 

penelitian ini adalah kitab ”Taisirul Khalaq Fi Ilmi Akhlaq” karya Hafidz 

Hasan Mas’udi. 

2. Sumber Data Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis membagi data penelitian menjadi dua, 

yaitu data primer dan dan data sekunder. Adapun data primernya adalah 

Kitab Taisirul Khalaq. Dan data sekundernya adalah peninggalan dari kitab 

tersebut, pendapat para ahli atau buku- buku yang berkaitan dengan 

penelitian diantaranya: 

1) Terjemah Taisirul Khalaq karya Al- Fakir Abi Medan. 

2) Adab Nabi SAW Terjemahan dari buku Al- Adabun Nabawi karya 

Muhammad Abdul Azis Al- Khuly 

 
7 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 81. 
8Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian ( 

Jogjakarta: Ar- Ruzz, 2012), 204.  



16 

 

 

3) Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Bangsa karya 

M. Imam Pamungkas. 

4) Keistimewaan Akhlak Islami Terjemahan dari buku Akhlaquna karya 

Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari. 

5) Materi Akhlak  karya Barmawie Umary. 

6) Filsafat Pendidikan Akhlak karya  Suwito. 

7) Terjemahan Kitab Izhatun Naasyi’iin karya Syeikh Musthafa Al- 

Ghlayaini. 

8) Kepribadian Qur’ani Karya Rif’at Syauqi Nawawi.  

9) Belajar Ikhlas Terjemahan dari Maqhasid al- Ri’ayah li – Huquqillah 

’azza wa Jalla Li- Al- Muhasibi Karya Izzuddin ibn ’Abdissalam. 

10) Mengukir Sifat Kepribadian Muslim  Karya Ali Syamsuddin. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti menggunakan teknik studi 

dokumenter dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi 

dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

terutama berupa arsip- arsip dan juga buku- buku tentang pendapat, teori, dalil 

atau hukum- hukum dan lain lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.9 

I. Teknik Analisis Data 

 
9 Haidar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial ( Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), 141. 
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Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab,buku, majalah, 

jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode content analysis. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis isi (content analysis). 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 berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai 

kemampuan buku- buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan 

yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.10 

Dalam penelitian ini data- data yang telah dihimpun baik dari sumber 

primer maupun sumber- sumber buku diseleksi sesuai dengan keperluan 

peneliti. Selanjutnya dibagi dalam bab- bab dan sub bab sesuai dengan 

pembahasan yang akan dilakukan. Data tersebut dianalisis menggunakan teori 

yang ada untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.   

J. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah penulis hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sistematika pembahasan. Dalam skripsi yang 

merupakan hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I, Pada bab ini berisi tentang berbagai masalah yang erat kaitannya 

dengan penyusunan skripsi, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

 
10 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

…72-73. 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan atau telaah hasil 

penelitian terdahulu, metode penelitian  dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisikan tentang landasan teori tentang pengertian akhlak, 

konsep etika, konsep pendidikan dan Tujuan Pendidikan Islam.  

Bab III, paparan data yang berisikan mengenai biografi Syeikh Hafidz 

Hasan Mas’udi, dan konsep pendidikan akhlak dalam kitab Taisirul Khalaq Fi 

Ilmi Akhlaq. 

Bab IV, berisi analisis data, dalam bab ini peneliti menganalisis tentang 

pemikiran Syeikh Hafidz Hasan Mas’udi mengenai konsep pendidikan akhlak 

dalam kitab Taisirul Khalaq dan Relevansi pemikiran Hafidz Hasan Mas’udi 

tentang konsep pendidikan akhlak dengan tujuan pendidikan Islam. 

Bab V, penutup yang merupakan inti dari keseluruhan penelitian ini yang 

meliputi kesimpulan dari penelitian ini dan saran. 

  

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Akhlak  

1. Pengertian Akhlak 

Kata ”akhlak” berasal dari bahasa Arab, jamak dari Khuluqun. Kata 

tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan Khalqun yang 

berarti kejadian, yang erat hubungannya dengan Khaliq yang berarti 

pencipta, demikian pula dengan Makhluqun yang berarti yang diciptakan. 
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Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan 

adanya hubungan baik antara Khaliq dengan makhluk.11 

Akhlak adalah jamak dari Khuluq yang berarti adat kebiasaan (al- 

adat), perangai, tabi’at ( al- sajiyyat), watak (al-thab), adab atau sopan 

santun (al- muru’at), dan agama (al-din).12 Ada beberapa definisi yang 

dikemukakan ahli tentang akhlak. Menurut Ibn Maskawaih ( w. 421 H/ 1030 

M). Akhlak adalah kondisi jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan- perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran 

terlebih dahulu.13 Dimana akhlak merupakan sifat yang sudah tertanam 

dalam diri seseorang dan menjadi adat kebiasaan seseorang,  sehingga 

secara otomatis terealisasikan dalam amal perbuatan dan tindakannya 

sebagai refleksi jiwa seseorang.  

Selain itu menurut Jahizh mengemukakan akhlak adalah jiwa 

seseorang yang selalu mewarnai setiap tindakan dan perbuatannya, tanpa 

pertimbangan ataupun keinginan. Hingga dalam beberapa kasus, akhlak ini 

sangat meresap hingga menjadi bagian dari watak dan karakter seseorang.14  

Akhlak disebut juga ilmu tingkah laku atau perangai (’ilm al- suluk). 

Atau tahzib al- akhlak (falsafat akhlak), atau al- hikmat al- ’amaliyyat, atau 

al- hikmat al- kuluqiyyat. Yang dimaksudkan dengan ilmu tersebut adalah 

pengetahuan tentang keutamaan- keutamaan dan cara memperolehnya, agar 

 
11 A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 11. 
12 Damanhuri, Akhlak; Perspektif Tasawuf Syeikh Abdurrauf As- Singkili (Jakarta: Lectura 

Press, 2013), 28. 
13 Ibid., 28. 
14 Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern (Bandung: Marja, 2012), 23. 
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jiwa menjadi bersih dan pengetahuan tentang kehinaan- kehinaan jiwa untuk 

mensucikannya.15 

Secara etimologi, kata akhlaq berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk jamak dari kata khulq. Dalam kamus- kamus bahasa 

Arab, khulq berarti thabi’ah, tabiat dan watak, yang dalam bahasa Inggris 

sering diterjemahkan character. Dalam Al- Qur’an, kata khulq yang 

merujuk pada pengertian perangai disebut dua kali, yaitu: (QS. Al- Syu’ara: 

137 dan al- Qalam:4)16 

 Pengertian akhlak secara umum 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 berperilaku 

sesuai nilai- nilai yang cocok dengan dirinya dalam berbagai kondisi.17 

Sedangkan pengertian akhlak secara sempit, pengertian akhlak dapat 

diartikan dengan:  

a. Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik 

b. Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak  

c. Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. 18  

Jadi secara tidak langsung akhlak merupakan tabiat atau sifat 

seseorang, yakni keadaan jiwa yang sudah terlatih, sehingga dalam jiwa 

 
15 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak, (Yogyakarta: Belukar,2004), 31. 
16 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013),1-2. 
17 M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda 

(Bandung: Marja, 2012), 23. 
18 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 12. 
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tersebut benar- benar telah melekat sifat- sifat yang melahirkan perbuatan- 

perbuatan mudah yang mana tanpa berpikir panjang dan diangan- angan 

lagi. Maksud perbuatan yang dilahirkan dengan mudah disini, bukan berarti 

perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan suatu 

perbuatan yang dilandasi kemauan yang kuat serta dilakukan secara 

kontinyu, sehingga lama- kelamaan akan menjadi suatu adat atau kebiasaan 

yang mendarah daging dalam benak seseorang untuk terus melakukannya.19 

Dengan demikian, secara terminologis, pengertian akhlak adalah 

tindakan yang berhubungan dengan tiga poin unsur yang sangat penting, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi 

intelektualitasnya. 

b. Afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya 

menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

c. Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk 

perbuatan yang konkret.20 

Dalam bahasa lain akhlak disebut juga dengan etika. Istilah etika 

Islam sendiri berasal dari istilah bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris 

akhlak (etika Islam) dipakai dengan istilah Islamic Ethis. Kata etika berasal 

dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Walau 

 
19 Ibid., 15. 
20 Ibid., hal.7. 
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kelihatannya agak berbeda, namun pada dasarnya sama dengan akhlak.21  

Dimana persamaan itu memang ada, karena keduanya sama- sama 

membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia, dimana 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan 

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

manusia itu sendiri.22  

Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru terbitan 

Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, membedakan 

etika kedalam tiga arti diantaranya; 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa 

yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), 2. Kumpulan 

asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, 3. Nilai mengenai benar dan 

salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat setempat.23 

Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia,  juga 

menjelaskan tentang pembahasan Etika, diantaranya; Terminius Techicus 

yang berarti etika dalam hal ini dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Selain itu 

Aristoteles juga menerangkan tentang Manner dan Custom, dimana etika ini 

berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat 

manusia (In herent in human nature) yang mana didalamnya terikat dengan 

pengertian ”baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.24 

 
21 Damanhuri, Akhlak; Perspektif Tasawuf Syeikh Abdurrauf As- Singkili ….hal.34-35. 
22 Ibid., Beni Ahmad, 15. 
23 Fahrur Siregar, “Etika Sebagai Filsafat Ilmu (Pengetahuan)”, De’rechtsstaat, 1 (Maret, 

2015), 57. 
24 Maidiantius Tanyid, “Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral 

Berdampak Pada Pendidikan,” Jaffray, 2 (Oktober, 2014), 237-238. 
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 Selain itu etika juga termasuk dalam kajian filsafat moral, atau 

pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan 

moral, yaitu sebuah studi yang sistematika mengenai sifat dasar dari konsep- 

konsep nilai baik, buruk, benar, salah yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia.25 

Dalam Islam sendiri, konsep- konsep etika atau lebih sering disebut 

akhlak, keagamaan dan perilaku individu dan sosial sebenarnya telah 

terdapat pada teks- teks suci, namun tidak berisi teori- teori etika dalam 

bentuk baku walaupun ia membentuk keseluruhan etika Islam. Tujuan etika 

dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh 

manusia di setiap waktu dan tempat dengan ukuran tingkah laku yang baik 

dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal fikiran. Akan tetapi dalam 

usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan 

masing- masing golongan di dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai 

ukuran atau kriteria yang berlainan satu sama lain.  Setiap golongan 

mempunyai persepsi sendiri- sendiri. Karena sumber penilaian etika 

berdasarkan norma yang berlaku di wilayah masing- masing. Misalnya, 

seperti etika makan, etika mengantri yang diberlakukan di Indonesia akan 

jauh berbeda dengan etika yang diterapkan di Amerika.26  

Pemaknaan etika dengan filsafat moral menunjukkan bahwa kajian 

dalam etika bukan dalam bentuk studi deskriptif sebagaimana yang 

 
25 Damanhuri, Akhlak; Perspektif Tasawuf Syeikh Abdurrauf As- Singkili….hal.36. 
26 Muhammad Taufik,”Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam,” Refleksi 

1, ( Januari 2018), 14-15. 
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dilakukan oleh para ahli ilmu- ilmu sosial seperti, sosiolog, psikolog, 

antropolog dan sejarahwan, akan tetapi dalam bentuk kajian kritis yang 

mencakup dua segi, yakni normatif dan analitik (metaetik). Yang mana 

bentuk pendekatan normatif biasanya mencermati bentuk- bentuk sistem 

yang konsisten dari norma- norma yang ditunjukkan validitasnya bagi 

semua manusia secara rasional oleh seorang filsuf moral, yang bersifat 

preskriptif ( memerintahkan), tidak melukiskan melainkan menentukan 

benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. sedangkan pendekatan 

analitik (metaetik) merupakan suatu bentuk analitik yang berkaitan dengan 

menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku, baik dan 

jahat. Kritikal yang berkaitan dengan mengkritik terhadap apa- apa yang 

telah di analisis. Metaetika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar 

atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam bahasa mudahnya 

metaetika merupakan bekal awal dalam mempertimbangkan suatu masalah, 

sebelum penetapan hasil pertimbangan.  

Berkaitan dengan dua pendekatan kajian dalam filsafat moral seperti 

ini, akan melahirkan dua bentuk sistem pemikiran dalam etika atau filsafat 

moral yaitu: sistem teleologis dan sistem deontologis. Dimaksudkan dengan 

teleologis adalah suatu bentuk sistem pemikiran filsafat moral dalam 

menetapkan suatu perbuatan tentang baik atau tidak baik, sama sekali 

ditentukan pada nilai instrinsik dari konsekuensi perbuatan itu.27 Yang mana 

 

27 Amril M, Etika Islam (Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raqhib Al- Isfahani (Pekanbaru: 

Pustaka Pelajar, 2002), 18-19. 
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bahwa baik buruk nya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang 

dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak 

menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini bukan disebut 

baik. Jika perbuatan tersebut memberi akibat baik, maka perbuatan tersebut 

dianggap bermoral dan kalau perbuatan tersebut meninggalkan akibat yang 

buruk maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tidak bermoral. Teori ini 

mementingkan dampak dari suatu perbuatan.28 Oleh karena itu sistem 

Teleologis tidak mempermasalahkan proses awalnya, akan tetapi lebih 

cenderung melihat pada akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan 

manusia.   

Sedangkan deontologis adalah sebaliknya, yaitu untuk menetapkan 

suatu perilaku itu baik atau tidak baik sama sekali tidak ditentukan pada 

nilai instrinsik dari konsekuensi perbuatan yang dilakukan, tetapi  pada 

perbuatan itu sendiri. Konsekuensi dua bentuk sistem pemikiran filsafat 

moral seperti ini, melahirkan pula perbedaan dalam menilai kaitan antara 

right ( benar) dan good (baik).29 

Mengingat bagi sistem teleologis dalam melihat kebenaran suatu 

perbuatan pada konsekuensi yang ditimbulkan perbuatan itu, maka bagi 

teleologis right mendahului good. Artinya, setiap perbuatan yang dinilai 

benar, maka ia juga merupakan perbuatan yang good. Sebaliknya, sistem 

deontologis bertentangan dengan sistem teleologis, maka menurut sistem ini 

 
28 Mohammad Maiwan, Memahami Teori- teori Etika: Cakrawala dan Pandangan, 22. 
29 Ibid., 22. 
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tidak ada kaitan sama sekali antara right dan good. Bagi deontologis, 

perbuatan yang disebut benar adalah perbuatan yang menahan diri dari 

segala bentuk perbuatan yang tidak benar, biasanya perbuatan seperti ini 

telah ditetapkan oleh aturan- aturan, hukuman, larangan, pantangan dan 

norma- norma.30  

Misalnya terjadi suatu keadaan dimana seorang polisi dipaksa 

komandannya untuk membunuh salah satu dari keluarga polisi yang tidak 

bersalah tersebut, jika tidak dibunuh mak komandan akan membunuh 

seluruh anggota keluarga polisi tersebut. Maka menurut pandangan etika 

teleologis yang benar secara moral untuk dilakuakn adalah membunuh salah 

satu anggota keluarganya yang tak bersalah tersebut, sedangkan menurut 

pandangan etika deontologis yang benar untuk dilakukan adalah tidak 

membunuh. Karena membunuh adalah perbuatan yang salah secara moral 

dan tidak membunuh adalah perbuatan yang dibenarkan secara moral.31 

Al- Ghazali telah meletakkan serangkaian aturan- aturan praktis untuk 

menekan dan menghambat pertumbuhan jiwa yang jahat melalui ”latihan 

dan perjuangan” (Riyadhah wa mujahadah) yang merupakan kunci ” jalan 

mistik” yang ia pandang tidak terlepas dari kehidupan moral. Proses ini 

bertujuan membersihkan jiwa dengan mengarahkan langkah- langkah 

praktis yang bermacam- macam, mulai dengan menanamkan sifat- sifat 

tertentu secara berulang- ulang sehingga mengembalikan kebiasaan berbuat 

 
30 Amril M, Etika Islam (Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raqhib Al- Isfahani …hal.20. 
31 Nuraisah,”Pemikiran Taqi Misbah Yazdi Tentang Etika Islam Kontemporer ,” Teosofi, 

1 (Juni, 2015), 77.  
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baik yang secara sempurna dapat dikendalikan lagi. Jadi untuk memperoleh 

perilaku atau sifat kebebasan atau kerendahan hati kita harus benar- benar 

melakukannya pada interval waktu yang berkesinambungan. Dimana 

perilaku- perilaku tersebut harus dilakukan secara kontinyu.32 

Sarana yang efektif untuk memerangi pertumbuhan kejahatan jiwa 

adalah metode terapi para ahli jiwa yang menerapkan symptom suatu 

penyakit dengan dihadapkan pada prinsip atau antidote yang menjadi 

lawannya sehingga berfungsi sebagai counterbalance dan dengannya dapat 

memperbaiki keseimbangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi jika jiwa 

condong kepada nafsu, kepengecutan dan keserakahan, maka jiwa harus 

dilatih untuk membiasakan sifat iffah, kebebasan atau keberanian sehingga 

keseimbangan dapat dicapai. Seperti para moralis lainnya, al- Ghazali 

menyakini bahwa watak manusia pada dasarnya ada dalam keadaan 

seimbang dan yang memperburuk itu adalah lingkungan atau pendidikan. Ia 

mendukung pendapatnya dengan mengemukakan sebuah hadis masyhur 

yang berbunyi 

 ”setiap anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci ( fithrah), orang 

tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi).”33 

Lebih lanjut lagi al- Ghazali mencoba menerangkan metode terapi 

kesehatan. Jika metode terapi antidote diatas dimaksudkan untuk 

membasmi kejahatan- kejahatan, maka metode terapi kesehatan ini 

 
32 Majid Fakhriy, Etika Dalam Islam, terj. Zakiyuddin Baidhawy (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset, 1996), 132 
33 Ibid., 132. 
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bertujuan untuk menanamkan kebaikan kebaikan dalam jiwa. Menurutnya 

kebaikan- kebaikan dan keburukan- keburukan ini dapat dengan mudah 

diakses sejauh kebaikan dan keburukan itu benar- benar telah tercantum 

dalam syari’at dan adab. Dalam membuat tabulasi kebaikan ia mengikuti 

cara yang dilakukan para filosof. Empat kebaikan utama adalah 

kebijaksanaan, keberanian, iffah dan keadilan. Masing- masing kebaikan ini 

merupakan tengah-tengah diantara dua ekstrem. Posisi tengah tersebut 

ditentukan oleh ”kebijaksanaan praktis” yang didefinisikan sebagai 

”kondisi atau kebaikan jiwa rasional yang memberikan kemampuan pada 

jiwa untuk mengendalikan kekuatan amarah dan seksual dan menentukan 

gerak keduanya sesuai dengan ukuran luas dan kepadatannya yang benar. 

Pada dasarnya kebijaksanaan praktis adalah kekuatan yang sangat 

menentukan kebaikan dan keburukan suatu perbuatan.34 

2. Macam- macam Akhlak  

Akhlak sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak terpuji 

(mahmudah) dan akhlak tercela (mazmumah). Yang mana dari masing- 

masing akhlak ini mempunyai definisi dan pembagian masing- masing, 

diantaranya sebagai berikut; 

a. Akhlak Terpuji (Mahmudah) 

Akhlak mahmudah ialah perbuatan terpuji berdasarkan 

pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mahmudah ini ialah sifat 

Rasulullah SAW dan amalan utama bagi seorang muslim. Imam 

 
34 Ibid., 133-134. 
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Ghazali telah menetapkan empat prinsip utama akhlak bagi manusia 

agar melahirkan akhlak terpuji.  

Akhlak mahmudah ini merupakan salah satu tanda 

kesempurnaan iman. Tanda tersebut diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari- hari dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan ajaran al- 

Qur’an dan Hadist.35 Akhlak terpuji tersebut dibagi dalam beberapa 

bagian diantaranya; 

1)  Akhlak Terhadap Allah  

Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan 

kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat- 

sifat terpuji yang demikian agung. 

2)  Akhlak yang baik terhadap diri sendiri 

Selaku individu, manusia diciptakan oleh Allah SWT, 

dengan segala kelengkapan jasmaniyah dan rohaniyah. Dengan 

kelengkapan rohani ini manusia dapat memecahkan berbagai 

masalah yang dihadapinya secara konseptual dan terencana. 

Berakhlak yang baik pada diri sendiri dapat diartikan menghargai, 

menghormati, menyayangi, dan menjaga diri sendiri dengan 

sebaik- baiknya karena sadar bahwa dirinya itu sebagai ciptaan dan 

amanah Allah yang harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik- 

baiknya.36 

 
35 Nasrul, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal. 38. 
36 Ibid., 34-35. 
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3)   Akhlak  yang baik terhadap sesama Manusia 

Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang kelanjutan 

eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak bergantung 

pada orang lain. Islam menganjurkan berakhlak baik kepada 

saudara, karena ia berjasa dalam ikut serta mendewasakan kita, dan 

merupakan orang yang paling dekat dengan kita.  

Manifestasi Akhlak kepada manusia yang dilakukan dengan 

penuh  keikhlasan dan kontiunitas akan semakin menguatkan 

akhlak manusia kepada penciptanya.37 

b. Akhlak Tercela (Mazmumah) 

Akhlak mazmumah sendiri merupakan perbuatan tercela 

menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mazmumah ini 

bukan sifat Rasulullah SAW dan bukan amalan utama seorang muslim. 

Akhlak tercela merupakan sifat- sifat yang tidak sesuai dengan 

ajaran al- Qur’an dan as- sunnah. Segala sifat dan akhlak yang 

tergolong dalam kategori akhlak tercela sangat dibenci dan keji dalam 

pandangan Islam. Diantara yang termasuk akhlak tercela adalah 

bohong, takabbur, khianat, marah dan lain sebagainya.38 

3. Manfaat Mempelajari Ilmu Akhlak  

Orang yang berakhlak karena ketakwaan kepada Allah SWT 

semata- mata akan menghasilkan kebahagiaan. Pertama, akan mendapat 

 
37  Ibid., 45-46. 
38 Nasrul, Akhlak Tasawuf, hal. 37. 
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tempat yang baik dimata masyarakat. Kedua, akan disenangi orang dalam 

pergaulan. Ketiga, akan dapat terpelihara dari hukuman yang sifatnya 

manusiawi dan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Keempat, 

orang yang bertakwa dan berakhlak akan mendapat pertolongan dan 

kemudahan dalam memperoleh keluhuran, kecukupan, dan sebutan yang 

baik. Kelima, jasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan baik dari 

sesama manupun perlindungan dari Allah SWT. 

B. Konsep Pendidikan  

Kata ”pendidikan”dalam bahasa Yunani dikenal dengan nama 

paedagogos yang berarti penuntun anak.  Dalam bahasa Romawi, dikenal 

dengan educure, artinya membawa keluar ( suatu yang ada di dalam). Bahasa 

Belanda menyebut istilah dengan nama opvoden, yang berarti membesarkan 

atau mendewasakan, atau volen artinya  memberi makan. Dengan bahasa Ingris 

dengan istilah educure/ education, yang berarti to give moral intellectual 

Training artinya menanamkan moral dan melatih intelektual. 

Bagi kehidupan umat manusia pendidikan merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan,   mustahil suatu 

kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita- 

cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup 

mereka.39 

 
39 Redja, Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

6. 
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Menurut Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional ( UU Sisdiknas) 

Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

anak didik secara aktif mengemangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.40 

Selain itu, Plato menjelaskan bahwasannya Pendidikan adalah 

membantu perkembangan masing masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu 

yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan.41 

Hasan Langgulung juga ikut berpartisipasi, mengemukakan tentang 

Pendidikan pendidikan adalah yang mana menurut Dia suatu proses yang 

mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola- pola 

tingkah laku tertentu pada anak- anak atau orang yang sedang dididik.42 

Diantara batasan pendidikan berdasarkan fungsinya yaitu pendidikan 

sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, 

pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik 

terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan 

pribadi melalui dua poin sasaran  yaitu: a. pembentukan pribadi bagi mereka 

yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan, b. pematangan bagi 

mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.43 

 
40 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), 1-2. 
41 Hayula, “Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studie”s,” Edukasi,1 (Januari 

2019),  34. 
42 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak (Yogyakarta: Belukar, 2004) 37.  
43 Ibid., 196. 
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Yang terakhir ini disebut pendidikan diri sendiri. Kedua- duanya bersifat 

alamiah dan menjadi keharusan. Bayi yang baru lahir kekepribadiannya belum 

terbentuk, belum mempunyai warna dan corak kepribadian yang tertentu. Ia 

baru merupakan individu, belum suatu pribadi. Untuk menjadi suatu pribadi 

perlu mendapat bimbingan, latihan- latihan, dan pengalaman melalui bergaul 

dengan lingkungannya, khususnya dengan lingkungan pendidikan.44 

Bagi mereka yang dewasa tetap dituntut adanya pengembangan diri agar 

kualitas kepribadian meningkat serempak dengan meningkatnya tantangan 

hidup yang selalu berubah. Dalam posisi manusia sebagai makhluk serba 

terhubung, pembentukan pribadi meliputi pengembangan penyesuaian diri 

terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan.45 

C. Tujuan Pendidikan Islam 

1. Pengertian Tujuan Pendidikan 

Setiap tindakan dan aktivitas harus berorientasi pada tujuan yang 

ingin dicapai, karena tujuan menjadi komponen pendidikan yang harus 

dicanangkan dan dirumuskan terlebih dahulu daripada komponen- 

komponen pendidikan yang lain. Secara tidak langsung dapat dikatakan 

bahwa tujuan pendidikan itu harus ada sebelum kita melangkah untuk 

mengerjakan sesuatu. Mengenai pengertian tujuan sendiri banyak para ahli 

yang mencoba mendefinisikan pengertian tujuan diantaranya menurut 

Zakiah Darajat yang mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

 
44 Umar Tirtahardja dan La Sulo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 

33. 
45 Ibid., 34. 
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sesuatu yang diharapkan tercapai setelah adanya suatu usaha yang sudah 

dilakukan. Sedangkan menurut HM Arifin, Tujuan itu bisa menunjukkan 

futuritas (masa depan) yang terletak suatu jarak tertentu yang tidak dapat 

dicapai kecuali dengan usaha melalui proses tertentu. Jadi dapat 

disimpulkan tujuan merupakan sasaran, arah yang hendak dituju, sekaligus 

menjadi pedoman yang memberi arah bagi segala kegiatan pendidikan yang 

sudah terlaksana, dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan- 

tujuan yang lain.46 

 

2. Tahap- Tahapan Tujuan Pendidikan 

Ada beberapa tujuan pendidikan yang perlu kita ketahui diantaranya 

sebagai berikut:  

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum merupakan tujuan yang akan dicapai dengan 

semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran maupun dengan 

cara lain. Tujuan ini mencakup seluruh aspek kemanusiaan meliputi 

sikap, tingkah laku, kebiasaan dan sebagainya. Tujuan umum ini 

berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi. 

Dimana bentuk insan kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar 

pada pribadi seseorang yang sudah dididik sesuai tingkatan masing- 

masing.47 

 
46 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 57. 
47 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 41-42. 
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Tercapainya kepribadian muslim yang utuh ini merupakan 

tujuan umum pendidikan Islam yang proses pencapaiannya melalui 

berbagai lembaga pendidikan baik formal, informal maupun non 

formal.48 

Selain itu, tujuan umum pedidikan islam ialah terwujudnya 

manusia sebagai hamba Allah, yang mana pendidikan dituntut untuk 

menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan 

diri untuk beribadah kepada Allah Swt.49 

b. Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam itu berlangsung sepanjang hidup. Tujuan umu 

yang berbentuk Insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami 

perubahan dikarenakan faktor perasaan, lingkungan dan pengalaman 

yang pernah dialaminya. Oleh karena itu pendidikan islam 

mengembangkan dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah 

dicapai. Karena orang yang sudah takwa perlu pemeliharaan dan 

penyempurnaan lagi, agar tidak luntur dan berkurang. Tujuan akhir 

pendidikan Islam dapat dipahami dalam firman Allah Swt:  

ِلُمو نآ َيآ أآيُّهاآ الَِّذي   ُو ُتنَّ إِلالَّ وآأآن  ُتم  ُمس  نآ أآمآنُ و ا ات َُّقو ا اَّللَّآ حآقَّ تُ قآِتِه وآالآ َتآ
          (١٠٢)العمران:

Artinya: ”Wahai orang- orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dengan sebenar- benarnya takwa; dan 

janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” ( QS. 

Ali Imran: 102). 

 

 
48 M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 39. 
49 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 46. 
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Inilah akhir dari proses pendidikan yang dianggap sebagai 

tujuan akhir pendidikan, yaitu mati dalam keadaan berserah diri kepada 

Allah yang berstatus muslim.50 

c. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara ialah tujuan yang kana dicapai setelah peserta 

didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam  

suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk 

insan kamil dengan pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran 

sederhana, dimana beberapa ciri pokok sudah terlihat pada pribadi 

peserta didik. Tujuan pendidikan islam diibaratkan seperti sebuah 

lingkaran, yang pada tingkat paling rendah mungkin merupakan suatu 

lingkaran yang kecil, maka semakin tinggi tingkat pendidikannya, 

lingkaran tersebut semakin besar. Tetapi sejak dari tujuan pendidikan 

tingkat permulaan, bentuk lingkarannya sudah harus kelihatan. Bentuk 

inilah yang menggambarkan insan kamil itu.51  

Ini berarti bahwa tujuan pendidikan Islam di sekolah umum dan 

sekolah agama berbeda, meskipun demikian, polanya sama yaitu takwa 

yang berbentuk insan kamil.52 

d. Tujuan Operasional 

Tujuan operasional sendiri merupakan tujuan praktis yang akan 

dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit 

 
50 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam …hal.43. 
51 Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam …hal.70. 
52 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam …hal.44. 
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kegiatan pendidikan dengan bahan- bahan yang sudah dipersiapkan dan 

diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu. Dimana dalam tujuan 

operasional ini lebih ditekankan kemampuan dan keterampilan peserta 

didik, daripada sifat penghayatan dan kepribadian, seperti dapat 

berbuat, terampil melakukan, dan lancar dalam mengucapkan.53 

3. Aspek- aspek Tujuan Pendidikan Islam 

Abd al- Rahman Shaleh Abdullah dalam bukunya, Educational 

Theory, a Qur’anic Outlook, menyatakan tujuan pendidikan Islam dapat 

diklasifikasikan menjadi empat aspek, yaitu: 

a. Tujuan Jasmaniyah  

Tujuan pendidikan Islam ini yaitu untuk mempersiapkan diri 

manusia selaku khalifah di muka bumi, dalam membentuk jati diri yang 

sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan yang tinggi.54 

b. Tujuan Rohaniyah 

Tujuan pendidikan rohaniyah cenderung diarahkan kepada 

pembentukan akhlak mulia. Muhammad Qutb mengatakan bahwa 

tujuan pendidikan ruhhiyah merupakan mata rantai pokok yang 

menghubungkan antara manusia dengan sang pencipta. Yang mana 

pendidikan Islam diharapkan dapat membimbing manusia agar selalu 

berada dalam naungan sang Pencipta yaitu Allah Swt. 55 

 

 
53 Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam …hal.71.  
54 Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 

2006), 78.  
55 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 144- 145.  
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c. Tujuan Akal 

Tujuan akal sering disebut juga dengan tujuan intelektual yang 

merupakan proses pendidikan ditujukan dalam rangka mengarahkan 

potensi intelektual manusia untuk menemukan kebenara dan sebab- 

sebabnya dengan menelaah ayat- ayat al- Qur’an, yang mana nantinya 

akan membawa kepada perasaan keimanan kepada Allah.56 

d. Tujuan Sosial 

Tujuan pendidikan sosial merupakan keterpaduan yang utuh dari 

tubuh, ruh dan akal. Hal ini beralasan bahwa khalifah ini tidak akan 

hidup dalam kesendirian, dimana ia pasti membutuhkan orang lain. 

Seperti dorongan untuk mendapat kasih sayang, menerima perhatian 

dan ingin lebih dari orang lain, hal- hal seperti itu diperoleh dari adanya 

suatu kelompok. Kelompok yang paling penting yang paling besar 

pengaruhnya adalah keluarga. Karena bagaimanapun keluarga 

merupakan tempat pertama dalam proses pendidikan.57 

  

 

 

 

 
56 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 11. 
57 Ibid.,148. 



39 

 

 

BAB  III 

BIOGRAFI SYEIKH HAFIDZ HASAN AL- MAS’UDI 

 

A. Riwayat Hidup Syeikh Hafidz Hasan Al- Mas’udi 

Imam al- Mas’udi nama lengkapnya adalah Abu al- Hassan Ali bin 

Husayn bin Ali al- Mas’udi. Al- Mas’udi lahir di Baghdad pada akhir abad IX 

dan meninggal di Mesir pada tahun 956 M.58  Sayangnya, kehidupan awal tokoh 

al- Mas’udi tidak banyak diketahui banyak orang. Hanya sedikit cerita catataan 

sejarah yang berhasil mengungkapkannya. Dari data yang didapatkan, pada 

silsilah keluarganya, dia masih keturunan Abdullah bin Mas’ud, salah seorang 

sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. Pendidikan pertamanya diperoleh dari 

ayahnya. Dia banyak mempelajari bidang ilmu, antara lain ilmu kalam atau 

teologi, politik, geografi, sejarah, biologi, hingga bahasa. Ketertarikan pada 

studi ilmu sejarah dan geografi membawanya berkelana dari satu negeri ke 

negeri lainnya. Dia menempuh perjalanan panjang yang dimulai pada 915 

hingga 943 M. Pada periode akhir hidupnya, al-Mas’udi lebih banyak menetap 

di Suriah dan Mesir. 59  

 
58 Muhammad Ihsan Fauzi dan Tin Zulaekha, 100 Tokoh Penemu Terhebat di Dunia 

(Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012), 63-65.  
59 Yusuf Assidiq, “Al- Mas’udi Sang Pelopor”, Republika Khazanah, 20 September 2010, 

24. 
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Beliau dilaporkan  wafat di Fustat (Mesir) pada tahun 345 H/ 1956 M. 

Pernyataan ini sama dalam al- Dhahabi dan surat tulisan al- Musabihi yang 

menyatakan al- Mas’udi wafat dalam bulan Jumadil akhir 345 H.60 

B. Karya- karya Hafidz Hasan Al- Mas’udi  

Hafidz Hasan al- Mas’udi merupakan ulama’ yang ahli dalam berbagai 

bidang ilmu, diantara karya- karya beliau dalam bidang akhlak adalah kitab 

Taisirul khalaq, dalam ilmu hadis beliau juga berhasil menulis sebuah kitab 

yang berjudul Minlah al- Mugis, sedangkan kitab Akhbar az- Zaman dan kitab 

al- Ausat adalah karyanya dalam bidang sejarah.61 

Selain itu, Imam al- Mas’udi adalah sejarawan dan ahli geografi 

terkemuka,  hingga dari semua bidang yang beliau  tekuni, beliau mempunyai 

julukan masing- masing, sebagai ahli sejarah, beliau dijuluki ” Herodotus 

kedua” karena pengetahuan sejarahnya disejajarkan dengan Herodotus, ahli 

sejarah Yunani. Ia juga dijuluki Pilinius dari Arab, karena pengetahuan geografi 

yang dimilikinya. Al- Mas’udi dikenal sebagai Imam al- Mu’arrikhin, atau 

pemimpin para sejarawan, oleh orang- orang Arab.62 

Jasa al- Mas’udi dalam perintisan ilmu geografi sangat besar. Beliau 

menulis buku tentang pedoman untuk orang yang ingin mengelilingi dunia. 

Buku itu berisi kumpulan peta yang akurat. Buku itu juga sudah dilengkapi 

 
60  Muhammad Hathob Affan, “Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab 

Taisirul Khollaq Karya Syaikh Hafidz Hasan al- Mas’udi Pada Siswa Kelas VII Di MTS Ishlahul 

Muslimin Senteluk,” (Tesis, UIN Mataram, Mataram, 2017), 65. 
61  Muhammad Taslim, “Konsep Pendidikan Akhlaq Dalam Kitab Taisirul Khalaq Karya 

Hafidzh Hasan al- Mas’udi,” (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2016), 22. 
62 Muhammad Ihsan Fauzi dan Tin Zulaekha, 100 Tokoh Penemu Terhebat di Dunia 

…hal.63. 
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dengan cara penggunaan kompas. Al- Mas’udi membuat dari perjalanan 

pelayaran mengelilingi dunia peta yang dilakukannya.63  

Kitab Muruj az- Zahab wa Ma’adin al- Jawahir ( Padang Rumput Emas 

dan Tambang Permata) adalah kitabnya yang terkenal. Kitab itu berisi 

ensiklopedi geografi. Karya besarnya itu merupakan bagian penting dari sejarah 

dunia. Dalam kitab itu dijelaskan bagaimana terjadinya gempa bumi dan 

keadaan alam dan sejarah negeri- negeri yang pernah dikunjunginya. Ia juga 

berkisah tentang laut mati tentang kincir angin pertama. Ia juga berpendapat 

tentang rantai makanan. Menurutnya, tanaman berasal dari mineral,lalu 

tanaman dimakan binatang, dan akhirnya binatang dimakan manusia.64 

Selain itu, al- Mas’udi dikenal sebagai cendekiawan multidisplin. 

Pemikirannya terkait studi ilmu bumi tertuang dalam kitab Akbar al- Zaman. 

Pemikirannya mengundang decak kagum, seperti pandangan- pandangannya 

tentang bentuk bumi yang berbeda yang ketika itu masih kuat pandangan bahwa 

bumi itu datar. Karya- karya al- Mas’udi dapat dipakai sebagai sumber bahan 

penyelidikan pengetahuan tentang geografi dan sejarah alam. Penerjemahan 

buku al- Mas’udi ke dalam bahasa Perancis telah memberi pengaruh yang besar 

bagi para ilmuwan Eropa. 65 

Pengaruh al- Mas’udi hingga kini tak pernah mati. Penelitian dan 

pandangan- pandangannya mampu memberi pengaruh secara luas dalam ilmu 

penulisan sejarah (historiografi) dan ilmu bumi di beberapa negara. Yang mana 

 
63 Ibid., 64. 
64 Ibid., 64. 
65 Yusuf Assidiq, “Al- Mas’udi Sang Pelopor”…hal.24. 
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sebagian kitab- kitab karya Imam al- Mas’udi dijadikan refrensi dalam 

menentukan sebuah permasalahan.66  

Itulah sekilas biografi dan karya- karya Imam Al- Mas’udi yang bisa di 

jelaskan, karena mengingat sedikitnya sumber- sumber yang menerangkan 

mengenai kisah perjalanan semasa hidup al- Mas’udi, dan sulitnya mencari ahli 

waris al- Mas’udi karena melihat tempatnya yang sangat jauh.  

C. Kitab Taisirul Khalaq Karya Syeikh Hafidz Hasan Al- Mas’udi  

Kitab kecil ini,sengaja disusun untuk siswa- siswa kelas satu Ma’had 

Al- Azhar pada saat itu,  berisi ilmu moral agama dengan menggunakan bahasa 

yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami, tetapi kandungan makna 

didalamnya sangat menyeluruh yang disusun dalam bentuk per bab. Melihat 

dari sisi tersebut, penulis beranggapan kitab ini tidak hanya dipelajari bagi kaum 

pelajar saja, tetapi bisa dikaji bagi semua kalangan masyarakat, karena dalam 

kitab ini tidak hanya membahas tentang akhlak seorang murid saja, akan tetapi 

menyeluruh yang mana mengenai hal- hal yang kita lakukan di lingkup 

masyarakat dalam kehidupan sehari- hari.67 

Dalam kitab Taisirul Khalaq ini, Syeikh al- Mas’udi menyampaikan 

bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas perbaikan hati dan seluruh 

indra seseorang. Motivasinya mengarang kitab ini adalah untuk menjalankan 

segala moral yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Dan 

hasilnya adalah untuk memperbaiki hati dan seluruh indra manusia di dunia 

 
66 Muhammad Ihsan Fauzi dan Tin Zulaekha, 100 Tokoh Penemu Terhebat di 

Dunia…hal.65. 
67 Hafidzh Hasan Al- Mas’udi, Akhlaq Mulia, terj. Achmad Sunarto ( Surabaya: Al- Miftah, 

2012), 9. 
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sehingga nantinya mendapatkan tingkat derajat tertinggi di akhirat. Diantara isi 

dari kitab Taisirul Khalaq adalah sebagai berikut: 

1. Akhlak Manusia Kepada Allah 

a. Taqwa 

Hal mendasar yang ada dalam kitab Taisirul Khalaq yaitu 

mengenai ketakwaan kepada Allah swt. Takwa sendiri mempunyai 

definisi yaitu menjalankan semua perintah Allah swt dan menjauhi 

semua larangan- Nya baik yang rahasia maupun yang tenang. Takwa 

tidak akan sempurna, kecuali jika seseorang telah meninggalkan segala 

bentuk perbuatan dosa dan melakukan segala perbuatan yang baik, 

karena ketakwaan merupakan jalan menuju petunjuk bagi yang 

menjalankannya dan tali penyelamat bagi yang berpegang teguh 

kepadanya.68 

Adapun sebab- sebabnya bermacam- macam, diantaranya: (1). 

Menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang hina, yang 

mana tidak pantas menentang Tuhan nya karena segala urusannya ada 

di tangan- Nya, (2). selalu bersyukur dengan kondisinya serta tidak 

mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan nya selama ini, (3). 

selalu menyakini adanya kematian, karena secara tidak langsung dia 

juga akan menyakini adanya surga dan neraka yang mana nantinya akan 

mendorongnya untuk melakukan amal- amal saleh untuk dijadikan 

bekal di akhirat nanti. 

 
68 Ibid., 13. 
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Adapun buah dari ketakwaan di dunia akan dimuliakan oleh 

orang- orang kecil,  dan akan disegani oleh orang- orang yang mulia. 

Sedangkan di akhirat ia akan selamat dari api neraka dan akan masuk 

surga.69 

2. Akhlak Manusia Terhadap Diri Sendiri 

Dalam Kitab Taisirul Khalaq pembahasan selanjutnya yaitu 

mengenai akhlak kita terhadap diri sendiri, akhlak terhadap diri sendiri 

begitu penting, karena  akhlak ini merupakan cerminan bagaimana kita 

nantinya memperlakukan sesama manusia lainnya. Diantara akhlak 

terhadap diri sendiri yang harus diketahui yaitu sebagai berikut; 

a.  Tata Krama Makan 

Sebelum makan, kita juga mempunyai tata krama yang harus 

dilakukan, Adapun adab sebelum makan, seorang harus mencuci kedua 

tangannya terlebih dahulu. Kemudian duduk dan niat sebelum makan, 

makan dengan  seorang muslim hendaknya menyudahi makan jika 

dirasa sudah kenyang, dan senantiasa mensyukuri segala makanan 

yang dimakannya dan tidak boleh mencelanya.70  

Selain itu hendaknya ia mengajak orang lain untuk makan 

bersama dengannya, tidak mengulurkan tangannya ke tempat orang 

lain sebelum ia selesai, selain itu dianjurkan tidak minum air ditengah- 

tengah makan, kecuali jika diperlukan dan setelah selesai makan, 

 
69 Ibid.,14. 
70 Ibid., 46. 
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karena menurut ahli kesehatan hal- hal seperti itu tidak baik bagi 

pencernaan, selain itu setelah selesai makan disunnahkan untuk 

menjilati jari- jarinya kemudian membasuh kedua tangannya dengan 

air serta mengakhiri dengan ucapan tahmid.71 

b. Tata Krama Minum 

Adapun tata krama minum ada beberapa macam, diantaranya; 

hendaknya seorang muslim mengucapkan basmalah sebelum minum 

dan duduk dengan tenang, serta disunnahkan untuk menghisap airnya, 

karena meneguknya dapat membahayakan hati dimana hal itu 

dilakukan dengan tiga  kali nafas dalam sekali minum dan diikuti 

ucapan basmalah setiap kali minum dan sesudahnya dan 

mengusahakan tidak bernafas dalam gelas, karena bernafas merupakan 

pembuangan karbon dioksida yang menurut ahli medis tidak baik untuk 

kesehatan kita.72  

Kemudian jika kita hendak memberi minum orang lain, maka 

dahulukan yang ada disebelah kanan meskipun yang ada di sebelah kiri 

lebih mulia, karena Nabi pun pernah memberi minum Seorang Arab 

dusun yang ada di sebelah kanannya lebih dahulu sebelum Abu Bakar 

dan Umar yang ada disebelah kirinya, karena mendahulukan yang 

kanan lebih disunnahkan daripada yang sebelah kiri.73 

 

 
71 Ibid., 47. 
72 Ibid., 49. 
73 Ibid., 50. 
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c. Tata Krama Tidur 

Akhlak terhadap diri sendiri sangat menyeluruh dimana mulai 

dari adab makan, adab minum, bahkan Syeikh al- Mas’udi pun 

menerangkan bagaimana adab kita sebelum tidur, diantara tata krama 

kita sebelum tidur yaitu hendaknya bersuci dari segala hadats terlebih 

dahulu, kemudian disunnahkan posisi tidur miring ke sebelah kanan 

dan menghadap kiblat, dimana sebelum tidur diharuskan untuk berdoa 

dan berdzikir kepada Allah agar tidur kita berpahala dan bernilai kan 

ibadah.74  

d. Tata Krama di Dalam Masjid 

Masjid adalah salah satu rumah Allah yang digunakan untuk 

beribadah, bahkan dalam hadits pun telah dijelaskan  bahwa ”siapapun 

yang menyatukan hatinya kepada masjid maka di hari kiamat kelak ia 

akan diberi naungan oleh Allah swt.” 

Adapun adab- adab yang seharusnya dilakukan ketika dimasjid 

diantaranya melangkah masuk masjid dengan kaki kanan terlebih 

dahulu, setelah melepas kedua sandalnya. Kemudian sebelum masuk 

masjid disunnahkan salam dan mengerjakan shalat tahiyatul masjid, 

setelah itu duduk dengan niat i’tikaf dan memperbanyak dzikir, tidak 

pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali karena ada sebab 

tertentu, tidak mengeraskan suara di dekat orang- orang yang shalat,dan 

dianjurkan tidak  sibuk mengerjakan  sesuatu di dalam masjid 

 
74 Ibid., 52. 
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membicarakan masalah duniawi di dalamnya. Jika hendak keluar dari 

masjid, maka disunnahkan melangkahkan kaki kirinya terlebih 

dahulu.75 

e. Menjaga Kebersihan 

Diantara akhlak terhadap diri sendiri, yang paling fundamental 

adalah tentang bagaiman cara kita menjaga kebersihan kita, baik dari 

segi badan, pakaian, dan tempat kita. Karena kebersihan akan 

mendatangkan rasa gembira dan menunjukkan karunia Allah swt yang 

telah diberikan kepada kita.76 

3. Akhlak Manusia Terhadap Orang Lain 

a. Hak Asasi Ibu Bapak 

Adanya kita terlahir didunia disebabkan adanya ibu bapak atau 

orang tua kita, melalui perjuangan orang tualah kita bisa tumbuh dan 

berkembang hingga seperti saat ini. Adapun jasa seorang ibu sangatlah 

besar mulai mengandung selama sembilan bulan dan melahirkan dalam 

keadaan yang sulit serta merawat sampai kita tumbuh dewasa.  Adapun 

jasa seorang ayah adalah usahanya sekuat tenaga untuk memberi 

kiebaikan bagi pertumbuhan baik jasmani dan rohani anaknya. Karena 

itu, anak diwajibkan untuk mengingat dan terus berbakti kepada orang 

tua nya. Dimana anak tidak boleh membangkang perintah orang tua, 

tidak menyakiti perasaan orang tua dengan perkataan yang kasar, selalu 

 
75 Ibid.,57. 
76 Ibid,...60. 
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mendoakan kedua orang tua dan selalu mengingatkan keduanya jika 

berada dalam jalan yang dimurkai Allah swt.77 

 

b. Hak Asasi Terhadap Kaum Kerabat 

Siapa pun yang masih mempunyai hubungan silaturahmi dengan 

keluarganya dinamakan kerabat. Dimana Allah menyuruh umatnya 

untuk menyambung tali persaudaraan.karena itu hendakanya sesama 

manusia menjaga hubungan yang baik dengan kerabatnya dengan tidak 

melakukan hal- hal yang menimbulkan permusuhan baik melalui 

perkataan maupun perbuatan.78 

c. Hak Asasi Tetangga 

Dalam kitab Taisirul Khalaq juga dijelaskan, selain dianjurkan 

untuk memperbaiki ibu bapak, kerabat, kaum muslim juga dianjurkan 

untuk memperbaiki hubungannya dengan tetangga, karena kita tidak 

bisa hidup  sendiri tanpa bantuan dari lingkungan dan tetangga sekitar. 

Adapun tata krama yang harus kita lakukan diantaranya; selalu berbuat 

kebajikan kepada sesama muslim dimana hal itu dapat mempererat 

hubungan silaturahmi, selain itu menutupi segala kekuarangan dan 

berusaha melindungi nya dari segala kesulitan sesuai dengan 

kemampuan kita.79 

d. Tata Krama Dalam Pergaulan 

 
77 Ibid., 23-24. 
78  Ibid., 27-28. 
79 Ibid., 30-31. 
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Dalam bergaul dengan sesama manusia kita juga harus 

menggunakan tata krama yang baik, diantaranya yaitu selalu berwajah 

ceria kepada orang lain, selalu memaafkan kekeliruan orang lain 

meskipun hal itu sangat menyakitkan, tidak membnaggakan kedudukan 

dan kekayaannya dihadapan orang lain, serta pandai menyembunyikan 

rahasia orang lain, karena hal- hal seperti itu secara tidak langsung akan 

menjatuhkan harga dirinya di hadapan orang lain.80 

e. Menjaga Kerukunan 

Kerukunan merupakan rasa kebersamaan dan persaudaraan 

antara seorang dengan orang banyak yang  mana masing- masing 

individunya ketika bertemu saling menyapa dan merasakan 

kegembiraan satu sama lain.81 

Adapun sebab- sebab kerukunan ada lima diantaranya; karena 

faktor agama, kemudian faktor nasab atau keturunan, adanya hubungan 

perkawinan, kebaktian diamana menyantuni orang lain dengan sesuatu, 

dan faktor yang terakhir yaitu karena faktor persaudaraan. Adapun 

seutama- utama kerukunan adalah yang saling menguntungkan satu 

sama lain baik dalam bidang kebaikan maupun takwa.82  

f. Persaudaraan  

Persaudaraan merupakan ikatan antara dua orang yang didasari 

kasih sayang, dimana saling membantu baik dengan harta maupun jiwa, 

 
80 Ibid., 33. 
81 Ibid., 37. 
82 Ibid., 38. 
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saling menerima kekurangan satu sama lain. Adapun seutama- 

utamanya persaudaraan adalah persaudaraan dalam lingkup yang luas, 

karena dapat menumbuhkan budi pekerti yang mulia serta memperbaiki 

hubungan diantara sesama manusia yang nantinya akan membuahkan 

ketakwaan.83 

g.  Tata Krama Menghadiri Majlis  

Seorang muslim yang menghadiri suatu majlis, hendaknya 

memberi salam terlebih dahulu kepada mereka yang terlebih dahulu 

hadir disana, selain itu menjauhi percakapan yang tidak berguna, jika 

seorang berada di tengah jalan, maka hendaknya merendahkan 

pandangan matanya, menolong orang yang butuh, dan tidak menilai 

seseorang dengan sebelah mata.84  

4. Akhlak Murid dan Guru 

a. Tata Krama Seorang Guru  

Seorang guru merupakan panutan bagi murid- muridnya, karena 

guru merupakan idola bagi murid- muridnya, guru mempunyai segala 

sifat yang mulia,  dan hal- hal seperti itu lambat laun akan ditiru oleh 

anak didiknya. Seorang guru memberikan petunjuk dan berbagai ilmu 

pengetahuan bagi muridnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang 

guru mempunyai semua sifat yang terpuji. Diantaranya memiliki sifat 

bertakwa, rendah hati, ramah tamah, agar dapat menarik simpati orang 

 
83 Ibid., 40.  
84 Ibid., 44. 
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lain, selain itu guru harus mempunyai sifat sabar, kasih sayang, rendah 

hati agar jejaknya diikuti murid- muridnya. Dan hal yang paling 

mendasar seorang guru harus selalu menasehati dan mendidik murid- 

muridnya dengan baik, dimana tidak boleh membebani muridnya 

dengan apa yang belum mereka mengerti.85 

b. Tata Krama Seorang Murid 

Seorang murid mempunyai kewajiban untuk bersikap sopan 

santun terhadap dirinya, gurunya, dan saudara- saudaranya. Diantara 

tata krama terhadap dirinya yaitu; tidak sombong, bersikap rendah hati, 

bersikap jujur dalam pengetahuannya dan tidak menjawab apa yang 

tidak diketahuinya.86 

Sedangkan tata krama seorang murid terhadap gurunyasaudara- 

saudaranya dinat diantaranya; menyakini bahwa kebaikan gurunya lebih 

besar dari kebaikan bapak ibunya, diman guru mendidik rohaninya, 

sedangkan orang tuanya hanya peduli dengan jasmaninya. Kemudian 

seorang murid harus tunduk patuh dan tidak bergurai ketika dalam 

pembelajaran, seorangmiurid juga tidak boleh malu bertanya terhadap 

apa yang belum ia ketahui.87  Adapun tata- krama dengan saudara- 

saudaranya diantaranya; menghormati dan tidak sombong terhadap 

saudara- saudaranya, karena hal- hal seperti itu akan menimbulkan 

permusuhan diantara keduanya. 88 

 
85 Ibid., 16. 
86 Ibid., 19. 
87 Ibid., 20.  
88 Ibid., 20. 
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5. Akhlak Terpuji (Mahmudah) 

a. Amanat  

Amanat sendiri merupakan memenuhi hak- hak Allah dan 

hak- hak para hamba- Nya, yang mana ia aka mengembalikan semua 

titipan kepada yang berhak, tidak mengurangi timbangan dan tidak 

membongkar rahasia dan kekurangan orang lain, dan memilih 

perkara yang membahagiakan dirinya baik di dunia maupun di 

akhirat.89 

b. Menjaga Diri Dari Perilaku Yang Tidak Baik 

Iffah merupakan menjauhkan diri dari segala yang 

diharamkan dari hawa nafsu yang rendah, dimana sifat ini 

merupakan sifat yang paling tinggi dan mulia,  karena sifat ini 

merupakan mahkota meskipun seseorang itu tidak mempunyai 

kedudukan di dunia.90 

c. Bermoral Yang Baik 

Sifat ini menyuruh seseorang yang berpegang teguh pada 

moral dan adat istiadat yang mulia. dimana seseorang yang memiliki 

kemauan yang mulia, maka ia akan selalu menjaga budi pekertinya, 

membangun kemuliaan dan mencegah keburukan.91   

d. Menahan Marah  

 
89 Ibid., 69. 
90  Ibid.,72. 
91  Ibid., 75. 
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Menahan merupakan sifat yang sangat mulia, dimana ia 

menahan diri tidak membalas apa yang orang lain lakukan, 

meskipun dia mampu untuk membalasnya. karena seseorang yang 

terlihat marahnya justru terlihat bodohnya.92 

e. Kedermawanan 

Kedermawanan merupakan sifat utama, baik dan terpuji, 

karena sifat ini disenangi orang banyak dan bisa memperluas 

pergaulan.93  

 

f. Rendah Hati 

Sifat ini merupakan sikap yang tidak sombong karena 

kelebihan yang dimilki, dan tidak merendahkan orang lain. dimana 

sifat ini nantinya akan membuat seseorang menjadi mulia.94 

g. Keadilan  

Keadilan sendiri merupakan kondisi dimana kebenaran 

secara moral mengenai sesuatu hal yang selaras dengan tuntunan 

syariat. Keadilan sendiri dibagi menjadi dua yaitu keadila seorang 

terhadap dirinya sendiri dan keadilan seorang terhadap orang lain. 

Yang mana keadilan macam ini dibagi menjadi tiga yaitu; (1). 

keadilan seorang penguasa terhadap rakyatnya, (2). keadilan rakyat 

terhadap seorang penguasa, (3). keadilan seorang dengan 

 
92  Ibid., 77. 
93  Ibid., 80. 
94 Ibid., 81-82. 
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sesamanya, seperti tidak bersikap sombong terhadap orang lain dan 

menjauhkan segala keburukan dari mereka.95 

6. Akhlak  Akhlak Tercela ( Mazmumah)  

Dalam Kitab Taisirul Khalaq selain menerangkan tentang 

akhlak – akhlak yang dilakukan dalam kehidupan sehari- hari juga 

menerangkan macam- macam akhlak yang harus dihindari diantaranya 

sebagai berikut;  

a. Perasaan Dendam 

Dendam merupakan sebuah tindakan yang berbahaya 

terhadap orang lain, yang mana mempunyai niatan untuk 

menyakitinya. Adapun penyebabnya adalah karena marah, dan 

perasaan itu muncul karena tujuh sifat yang diharamkan 

diantaranya; (1). karena merasa dendam pada orang lain, (2). karena 

merasa senang atas musibah yang menimpa orang lain, (3). merasa 

dijauhi orang lain, (4). merasa diremehkan orang lain, (5). dilukai 

orang lain karena perkataannya, (6). merasa fisiknya disakiti orang 

lain, (7). merasa haknya diambil orang lain. faktor- faktor tersebut 

yang menyebabkan seseorang mempunyai rasa dendam terhadap 

orang lain.96 

b. Perasaan Hasud 

 
95  Ibid., 107- 108. 
96 Ibid., 86. 



55 

 

 

Hasud merupakan sikap yang selalu berupaya untuk mencari 

dan melakukan cara agar nikmat yang diberikan Allah kepada orang 

lain berpndah kepadanya. Ia akan menghalalkan segala macam cara 

yang dapat mencelakakan orang tersebut. Adapun penyebabnya 

diantaranya; (1). merasa tidak senang kepada seorang yang diberi 

kelebihan oleh Allah, (2). tidak dapat mengungguli kelebihan orang 

yang dihasudi, (3). merasa kikir dan tidak percaya diri terhadap 

kelebihan yang ia miliki, sehingga ia merasa hasud kepada siapapun 

yang mendapat kebaikan. itulah hal- hal yang menjadikan sifat 

hasud, yang merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah.97 

c. Menggunjing Orang Lain  

Sifat tercela ini merupakan setiap tindakan yang dapat 

dipahami dengan maksud penghinaan, baik berupa perkataan, 

isyarat atau tulisan. Adapun sebab- sebabnya ghibah diantaranya; 

(1). karena perasaan hasud, (2). karena keinginan untuk 

melampiaskan kebenciannya kepada orang yang dibenci, (3). karena 

ingin terlihat menonjol dari yang lain, (4). karena ingin 

menyudutkan orang lain, (5). karena ingin membebaskan dirinya, 

(6). karena ingin cari perhatian dengan teman- temannya, (7). karena 

hanya ingin bercanda, (8). karena ingin memperolok seseorang 

dengan menggunjingnya. Karena bahayanya perilaku ghibah Allah 

mengibaratkan orang suka ghibah seperti halnya orang memakan 

 
97 Ibid., 89. 
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daging saudaranya yang sudah mati. Oleh karena itu Allah sangat 

melarang keras perbuatan tercela ini.98 

d. Mengadukan Kekurangan Orang Lain 

Mengadukan tutur kata, atau perbuatan atau kekurangan 

orang kepada orang lain untuk memperburuk bahkan untuk 

membangkitkan rasa permusuhan  diantara mereka. Hal- hal seperti 

ini dapat diatasi dengan pengetahuannya sendiri, kesadarannya 

dimana merasa bahwa perbuatan ini tidak pantas untuk dilakukan 

karena akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan diantara 

manusia, serta  akan mendapatkan siksa di akhirat kelak.99 

 

e. Kesombongan 

Sifat tercela ini merupakan sifat dimana ia merasa memiliki 

kemampuan unggul dan paling bisa diantara yang lainnya. Sifat  ini 

mempunyai dampak yang sangat besar, diantaranya; suka menyakiti 

orang lain, dapat memutuskan tali persaudaraan dan memecah  belah 

persatuan, seorang yang sombong tidak mau tunduk kepada 

kebenaran, tidak mau menahan kemarahannya dan tidak mau 

menerima nasehat dari siapapun, karena ia beranggapan bahwa 

dirinyalah orang yang paling benar.100 

f. Kezaliman  

 
 98 Ibid., 91-92. 
99  Ibid., 93-94. 
100 Ibid., 97-98. 
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Kezaliman sendiri merupakan sesuatu yang keluar dari batas 

keadilan, baik kurang atau bahkan melebihi batas.  Kezaliman 

meliputi segala perbuatan maksiat dan segala kelakuan buruk, 

dimana tidak hanya mendzalimi dirinya sendiri akan tetapi   juga 

mendzalimi orang lain.  

Dimana mendzalimi diri sendiri seperti tidak mentaati Allah 

sedangkan yang termasuk mendzalimi orang lain seperti menyakiti 

tetangga, menghina tamu dan hal- hal yang termasuk mengurangi 

hak asasi orang lain. 101 

 

 
101  Ibid., 103- 104. 
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BAB IV 

ANALISIS MATERI  

 

A. Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Taisirul Kholaq  

1. Hubungan Manusia Kepada Allah SWT 

Dalam kitab Taisirul Khalaq telah dijelaskan bahwa hal pertama 

yang diajarkan yaitu mengenai akhlak kita kepada Allah Swt. Taqwa dalam 

kitab ini merupakan jalan menuju petunjuk bagi yang menjalankannya dan 

sebuah tali penyelamat bagi yang berpegang teguh kepada- Nya. Dimana 

kita sebagai hamba diajarkan untuk selalu sadar tentang posisi kita sebagai 

seorang hamba yang hina dan menyakini segala nikmat yang dimiliki 

merupakan karunia Allah yang wajib untuk disyukuri.  

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa, Rasulullah Saw bersabda, 

yang artinya: ” Bertakwalah kepada Allah swt dimanapun engkau berada, 

ikutilah keburukan dengan kebaikan makaia akan menghapusnya.” ( HR. 

Imam Ahmad).  

Dari hadits tersebut dapat diartikan pula bahwa ketaqwaan tidak 

memandang tempat, baik ditempat ramai atau sepi, sudah seharusnya kita 

tetap menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan- 

Nya.  

2. Hubungan Manusia terhadap Diri Sendiri  

Seorang Muslim, khususnya pemula yang sedang mendalami agama 

hendaknya menyakini bahwa kebahagiannya di dunia dan akhirat 
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tergantung kebersihan jiwanya dan kesucian hatinya. Dalam kitab ini, adab 

kita terhadap diri sendiri dijelaskan secara menyekluruh, mulai dari adab 

makan hingga adab ketika menjelang tidur.  

a. Adab Makan 

Dalam kitab ini, dijelaskan bagaimana tata cara kita ketika 

makan, kita diajarkan untuk membaca niat, dimana kita makan diniatkan 

untuk menguatkan diri untuk beribadah kepada Allah, duduk dengan 

tawaduk yaitu dengan cara bersimpuh atau dengan mengangkat kaki 

kanan dan duduk diatas kedua telapak kaki, sebagaimana yang 

dilakukan oleh Rasulullah saw.102 

Selain itu ketika sedang makan kita dianjurkan untuk tidak 

mencela makanan yang telah dihidangkan, Abu Hurairah menceritakan 

bahwa Rasulullah tidak pernah mencela makanan sedikitpun, jika beliau 

suka, maka beliau memakannya dan jika beliau tidak suka, maka beliau 

membiarkannya.103 

Dari penjelasan ini, penulis mengambil kesimpulan 

bahwasannya kita sebagai hamba tidak seharusnya mencela rezeki yang 

telah diberikan Allah kepad kita, baik berupa makanan, kesehatan dan 

lainnya karena apabila kita mencela terhadap apa yang gtelah diberikan 

sama saja kita mengingkari segala nikmat yang telah Allah berikan 

kepada kita.  

 
102 Fakih Baul Faiq, Bimbingan Islam Sehari- hari ( Surakarta: Al- Qudwah, 2014), 80. 
103 Ibid., 82. 
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b. Adab Minum 

Setiap negara mempunyai budaya dan etika sendiri- sendiri, dan 

hal itu tidak bisa disamakan antara negara satu dengan negara lainnya. 

Kita sebagai warnga negara yang mayoritas beragama musli mempunyai  

adab dalam setiap tindakan, diantaranya adab minum seperti yang 

dijelaskan dalam Kitab Taisirul Khalaq yang mana hendaknya minum 

dalam keadaan duduk dengan menggunakan tangan kanan dan 

mengucapkan Basmallah.  

Tetapi jika dilihat dalam kehidupan sehari- hari, misalnya di 

tempat umum seperti terminal, pasar, masih banyak orang- orang yang 

mengabaikan adab minum yang benar, kebanyakan dari mereka masih 

sering minum dengan posisi berdiri bahkan ada yang sambil berjalan, 

hal- hal seperti ini sangatlah tidak baik bahkan mirisnya sudah 

membudaya dan dijadikan kebiasaan yang menurut mereka hal yang 

sepela dan umum. 

c. Adab Tidur  

Dalam Islam, waktu itu sudah dibagi sesuai ketentuan Allah swt, 

dimana waktu siang digunakan untuk bekerja dan waktu malam untuk 

beristirahat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al- Qur’an Al- 

Qashash: 73  

ُكنُ وآ الن َّ   اللَّي لآ ن  رآْح آِتِه جآعآلآ لآُكمُ وآمِ  ِلِه وآلآعآلَُّكم  هآارآ لِتآس  ت آُغوا ِمن  فآض  وا ِفي ِه وآلِت آب  
ُكُرونآ   (٧٣)القصص: تآش 

Artinya: “ Dan karena Rahmat- Nya, Dia jadikan untukmu malam dan 

siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya 
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kamu mencari sebahagian dari Karunia- Nya ( pada siang 

hari) dan agar kamu bersyukur kepada- Nya”. (QS. Al- 

Qashash: 73).  

 

Dalam kitab Taisirul Khalaq sendiri telah dijelaskan mengenai 

tata cara sebelum tidur dimana hendaknya sebelum menghampiri tempat 

tidur, disunnahkan untuk bersuci dari hadast terlebih dahulu seperti 

berwudhu, Rasululah bersabda, yang artinya, ” Jika engkau 

menghampiri tempat tidur, maka berwudhulah layaknya wudhu untuk 

shalat, kemudian berbaringlah dengan sisi kanan badanmu” ( HR. Abu 

Dawud). Kemudian diakhiri dengan berdzikir kepada Allah seperti 

bacaan tahmid, tasbih, dan dzikir- dzikir lainnya. Maka dengan hal- hal 

itu akan menjadikan tidur kita layaknya orang yang beribadah.  

Karena tidur pada hakikatnya merupakan nikmat besar yang 

harus disyukuri, dimana dapat kita lihat diluar sana banyak orang yang 

bergelimang harta, mempunyai segalanya yang menginginkan dapat 

tidur nyenyak. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah 

yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. 

 

d.  Adab Menghadiri Majelis 

Ketika duduk pun dalam Islam ada tata caranya, dimana ada 

adab- adab yang harus dijaga. Seperti halnya ketika kita berada dalam 

suatu majelis. Jika kita memasuki suatu majelis, maka berilah salam 

kepada orang- orang yang ada didalamnya. Kemudian duduklah diujung 

barisan, jangan menyuruh orang lain untuk berdiri, agar kita dapat 
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menempati temptnya. Dan jangan pula duduk diantara dua orang, 

kecuali dengn izinnya. Rasulullah saw bersabda, yang artinya, ” 

Janganlah seorang laki- laki membangunkan laki- laki lainnya dari 

tempat duduknya, kemudian ia duduk disitu, akan tetapi berlapang- 

lapang lah”. ( HR. Muslim).104 

 

e. Adab didalam Masjid 

Masjid memilki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam dan 

dimata para pemeluknya. Dimana masjid merupakan tempat bersatunya 

jiwa kaum muslimin dalam mendekatkan diri kepada sang Khaliq, dan 

merupakan sebuah wadah berkumpulnya jasmani mereka guna 

mempererat tali persaudaraan, dan merupakan tempat untuk bertukar 

fikiran.  

Masjid merupakan sarana vital dalam hal beribadah dan syiar 

Islam, maka sudah selayaknya kita menjaga adab ketika di dalam 

masjid. Langkah awal yang harus dilakukan ketika seorang muslim 

hendak  masuk masjid, yaitu mendahulukan kaki kanan seraya 

mengucapkan shalawat serta salam.  

Jika seseorang telah masuk masjid maka dianjurkan baginya 

untuk shalat dua rakaat tahiyyatul masjid sebagaimana sabda 

Rasulullah, yang artinya ” Abu Qatadah r.a bahwa Rasulullah saw., 

bersabda, ” Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka 

 
104  Ibid., 78. 
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janganlah duduk sehingga shalat dua rakaat terlebih dahulu.” ( Hadist 

Riwayat Muttafaq 'alaih).105 

Akan tetapi, apanila seorang muslimin masuk masjid kemudian 

melaksanakan shalat Sunnah qabliyah bahkan shalat wajib, maka hal- 

hal seoerti itu telah mencukupinya, sehingga ia tidak perlu 

melaksanakan shalat tahiyyatul masjid lagi.  

f. Menjaga Kebersihan serta berperilaku yang sehat.  

Dalam Islam sendiri telah dijelasklan bahwasannya kebersihan 

merupakan sesuatu yang fundamental. Mulai dari kebersihan tempat, 

pakaian, dan badan kita. Maka sudah sewajarnya seorang muslim 

terbiasa dengan hidup bersih.106 

Namun pada kenyataannya, pembinaan pada aspek jasmani atau 

fisik ini sering terlupakan bahkan dianggap hal yang sepele. Dimana 

pada zaman sekarang, kebanyakan orang lebih suka menggunakan 

produk- produk instan tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkannya. 

 

 

3. Akhlak Guru dan Murid 

a. Adab Guru  

Menurut penulis, melihat realita di zaman sekarang, ada 

sebagian orang yang berprofesi sebagai guru, akan tetapi akhlak nya 

 
105 Ibnu Hajar al- Asqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, terj. Asep M & Abdullah 

Jinan ( Jakarta: PT Gramedia, 2012), 99. 
106 Misran Jusan & Armansyah, Prophetic Parenting For Girls ( Yogyakarta: Pro U Media, 

2016. 
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belum mencerminkan seperti yang diterangkan dalam Kitab Taisirul 

Khalaq,dimana hal- hal seperti itu secara tidak langsung akan 

memberikan dampak negative, karena bagaimanapun guru merupakan 

panutan peserta didik, oleh karena itu pendidikan akhlak harus 

ditekankan kembali, dimana guru dituntut untuk tidak pandai dalam 

bertutur kata akan tetapi juga dituntut untuk bisa memberikan contoh 

dalam hal perilaku. 

b. Adab Seorang Murid 

Seorang murid sudah sewajarnya dianjurakan untuk memiliki 

tata karma yang baik kepada gurunya, maupun kepada sesame 

temannya, misalnya ketika nbertemu guru, langkah awal yang harus 

dialakukan yaitu mengucapkan salam, mencium tangan gurunya, dan 

menggunakan tutur kata yang sopan, sebab sekarang ini banyak 

ditemukan perilaku-perilaku murid yang kurang sopan dengan gurunya, 

karena merasa telah akrab dengan gurunya.  

4. Akhlak Mahmudah (Akhlak Terpuji) 

a. Amanat  

Amanat merupakan perasaan hati sanubari yang hidup, yang 

mendorong manusia untuk menuaikan semua hak, baik hak manusia 

dengan Allah Swt maupun manusia dengan yang lainnya. Selain itu, 

amanat merupakan kekayaan hakiki yang menandingi dunia dan 

seisinya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, “Empat hal jika dia 

ada dalam dirimu, maka engkau tudak merugi walaupun kehilangan 
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dunia, diantaranya yaitu menjaga amanah, berkata dengan jujur, 

berakhlak mulia dan menjaga makanan dari sesuatu yang haram.” (HR. 

Ahmad).107 

Dimana semakin tinggi kadar keimanan seseorang maka akan 

menumbuhkan sifat amanahnya yang besar pula dalam melaksnakan 

tugas dan yanggung jawabnya. Karena merasa bahwa sebuah amanah 

merupakan titipan orang lain yang berhak untuk dikembalikan dan 

disampaikan kepadanya.  

Seperti yang ditegaskan Rasulullah dalam suatu hadist “ apabila 

amanaah diabaikan, maka tunggulah masa kehancuran.” (HR. Bukhari 

dari Abu Hurairah RA).108 

b. Menjaga Diri dari Perilaku Yang Tidak Baik 

Persaingan hidup yang semakin tinggi dan keras, banyak 

memunculkan perilaku umat yang melanggar batasan syariat Islam. 

dimana perilaku- perilaku buruk seperti itu dapat menjatuhkan 

kemuliaan seseorang. Namun perbuatan- perbuatan seperti itu, semakim 

marak terjadi di negara kita seperti kasus korupsi, merampok, mencuri, 

yang mana semata- mata mereka hanya menginginkan enaknya hidup.  

Oleh karena itu, dalam kitab Taisirul Khalaq sendiri kita 

dianjurkan untuk tidak tamak terhadap harta dan mau menerima segala 

ketetapan yang diberikan Allah Swt kepada kita.  

 
107 Achmad Satori Ismail, “ Makna Amanah”, Republika, 04 Juli 2019, 3, kolom 4-8).  
108 Ibid., 8. 
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c. Menahan Marah 

Marah merupakan sebuah fitrah yang telah diberikan oleh Allah 

kepada setiap manusia. Tetapi Islam sendiri telah memerintahkan 

umatnya agar bisa menahan amarahnya. Terlebih lagi di kehidupan yang 

serba modern ini, masyarakat begitu banyak menghadapi dorongan yang 

akan menimbulkan kemarahan, dari status media sosial misalnya.  

Menjadi marah sangatlah mudah, meredamnya yang sulit, 

dimana hanya orang- orang yang berhati dan berkemauan mulia yang 

tidak mau membalas kejahatan orang la in dan dapat mengendalikan 

kemarahannya sendiri. 

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kemarahan 

juga dapat disebabkan karena tingginya rasa ego kita, yang menggap diri 

kita sebagai orang yang penting, sehingga mereka ini sangat tinggi dan 

berlebihan dalam menjaga harga diri. 

Padahal dalam Al-Qur’an sendiri telah disebutkan yang pada 

intinya, sesuatu yang baik untuk mu belum tentu baik menurut Allah, 

begitupun sebaliknya sesuatu yang buruk menurut mu belum tentu 

buruk menurut Allah, karena bagaimana pun Allah yang maha 

mengetahui daripada makhluk- Nya.  

d. Rendah Hati  

Rendah hati nama lainnya adalah tawadhu’ yang mana sifat ini 

timbul karena melihat akan kebesaran Allah,  sehingga sadar bahwa 
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dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Seperti yang termaktub dalam 

al- Qur’an QS. Al- Isra’ : 37  

ِبآالآ ُطو الً  وآالآ َتآ ِش ِف  ُلغآ اْل  )اإلسراء:   األآر ِض مآرآًحا ِإنَّكآ لآن  َتآ رِقآ األآر ضآ وآلآن  ت آب  
٣٧ ) 

 

Artinya : “Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan smbong, 

karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus 

bumi, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.” 

(QS. Al- Isra’ :37). 

 

Menurut penulis, dalam ayat ini bisa ditarik kesimpulan 

bahwasanya kita tidak boleh sombong dalam hal apapun, karena 

memang tidak ada yang patut untuk disombongkan, sebab sebenarnya 

ada yang lebih kuat dari kita, yaitu bumi, ada yang lebih tinggi dari kita 

yaitu gunung. Maka sadarilah bahwa kita hanyalah makhluk rendah dan 

sangat hina.  

Imam Thaba’ Thabaa’i juga menjelaskan tidak ada sesuatu yang 

dikehendaki dan diperebutkan manusia dalam hidup ini seperti kerajaan, 

kekuasaan. Kemuliaan, harta benda. Karena semua itu diciptakan Allah 

tidak lain hanya untuk diandalkan manusia dalam memakmurkan bumi 

dan penyempurnaan segala ketepan Allah. Maka bisa kita bayangkan 

jika secara tiba-tiba Allah mengambil semuanya, maka apa daya kita. 

Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk memiliki sifat tawadhu’.109 

 

e. Dermawan  

 
109Ahmad Masykur Fahmi & Jazilah Putri Maulida , Cermin Bening Al- Qur’an ( Jombang: 

Bil Haqq Press, 2018), 117. 
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Menurut penulis, dermawan sdapat diartikan sebagai sifat dan 

kebiasaan yang baik yang mana siifat derma akan menimbulkan ikatan 

kuat dengan hati orang lain, yang dengannya akan mendidik seseorang 

menjadi orang yang ramah dan berjiwa sosial yang tinggi.  

f. Adil 

Melihat konsep pendidikan akhlak yang dijelaskan oleh Hafidz 

Hasan Al- Mas’udi penulis menguraikan bahwasanya adil ialah 

menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan Islam dan menempatkan 

sesuatu pada tempatnya. contoh sederhananya yaitu bekerja merupakan 

kewajiban seorang ayah untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan 

keluarganya, akan tetapi jika bekerja terus- menerus hal itu tidak 

daiartikan sebagai sifat adil, karena mengapa tubuh seseorang juga 

membutuhkan waktu untuk beristirahat. 

 

  

5. Akhlak Tercela (Mazmumah)  

a. Dendam 

Dari uraian yang dijelaskan Hafidz  Hasan al- Mas’udi dalam 

kitab Taisirul Khalaq, penulis menyimpulkan faktor yang menjadikan 

seseorang menjadi pendendam adalah karena didalam hati seseorang 

diisi dengan rasa dengki, iri terhadap apa yang dimilki orang lain. Yang 

mana merasa tidak nyaman jika ada orang yang lebih unggul darinya, 

hingga ia menghalalkan segala cara demi mengalalahkan orang tersebut.  
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b. Hasud  

Penulis memaparkan bahwasanya perilaku- perilaku buruk 

selanjutnya adalah sifat hasud, dimana sifat ini merupakan rasa tidak 

senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Swt, dan 

mengharapkan kenikmatan itu berbalik kepadanya. Sifat- sifat seperti 

inilah yang menjadikan hati kita kotor, sehingga kita sulit untuk 

menerima nasehat dan hidayah dari Allah Swt. 

c. Menggunjing Orang lain  

Menurut Penulis, di era sekarang perbuatan menggunjing 

merupakan perbuatan yang lumrah, yang mana dilakukan dari berbagai 

kalangan, mulai dari anak- anak, orang dewasa hingga orang tua, seiring 

dengan kemajuan teknologi yang memadai menjadikan hal- hal ghibah 

itu semakin membudaya, baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Padahal jika dilihat dari kaca mata keislaman sendiri sifat ini sangat 

berbahaya, yang mana Allah sangat membenci orang- orang yang 

mengghibah. 

 

d. Adu Domba 

Menurut penulis, adu domba sendiri merupakan perbuatan atau 

perkataan seseorang kepada orang lain, yang mana bertujuan untuk 

menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Oleh karena itu, kita 

harus membekali perkara- perkara tersebut dengan ilmu yang memadai. 

e. Sombong 
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Menurut Penulis, sombong dapat diartikan sikap yang dimiliki 

seseorang, yang mana menganggap dirinyalah orang yang paling unggul 

diantara lainnya. Dan merasa serba bisa dengan apa yang diimilikinya 

sehingga merasa sudah tidak membutuhkan orang lain lagi. 

f. Kedzaliman 

 Menurut penulis, dari penjelasan kitab Taisirul Khalaq 

penulis menguraikan dzolim dibagi menjadi dua, yaitu dzolim terhadap 

diri sendiri dan dzolim terhadap orang lain. Yang mana apabila kita 

mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bukan kemampuan kita, tetapi 

kita berpura- pura bisa bahkan memaksanya, maka itu termasuk dzolim 

terhadap diri sendiri, sedangkan dzolim terhadap orang lain yaitu seperti 

melanggar hak- hak orang lain.  

 

B. Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Syeikh Hafid Hasan al- 

Mas’udi dengan Tujuan Pendidikan Islam 

Hubungan Akhlak dengan pendidikan sangat erat yang mana jika dilihat 

dari tujuan pendidikan sendiri yaitu untuk membentuk perilaku secara dzohir 

dan batin mnausia menuju arah yang dikehendaki Allah swt. Dimana hasil itu 

dapat dilihat dari tindakan yang dilakukannya.  Oleh sebab itu Kitab Taisirul 

Khalaq sangat relevan sebagai acuan dalam kehidupan sehari- hari.  

Menurut penulis, relevansi kitab Taisirul Khalaq dengan tujuan 

pendidikan islam jika ditinjau dari berbagai aspek- aspek tujuan pendidikan 

Islam, yaitu sebagai berikut; 
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1. Tujuan Pendidikan Jasmani 

Relevansi kitab Taisirul Khalaq dengan aspek jasmaniyah yaitu 

dalam hal keseharian kita seperti adab makan, adab minum, adab tidur dan 

menjaga kebersihan. Dimana adab- adab yang diterangkan dalam kitab 

tersebut tidak hanya mengajarkan kita dalam berperilaku saja akan tetapi 

secara tidak langsung juga mengajarkan dan mengarahkan kita pada 

kehidupan yang sehat. Seperti adab saat makan, Imam al- Mas’udi 

menganjurkan untuk tidak minum air, kecuali jika diperlukan dan setelah 

selesai makan, hal ini tidak hanya dilarang dalam syariat agama, tetapi 

dalam bidang medis pun juga dilarang karena minum disela- sela makan 

dapat menimbulkan Ph keasaman lambung serta mengganggu proses 

pemecahan protein, penyerapan vitamin, dan proses pencernaan makanan. 

Yang mana nantinya akan mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. 

Karena kekuatan fisik merupakan bagian pokok dari tujuan pendidikan, oleh 

karena itu pendidikan harus mempunyai tujuan kearah keterampilan- 

keterampilan fisik yang dianggap perlu bagi keperkasaan tubuh yang sehat. 

2. Tujuan Pendidikan Ruhani 

Dimana dalam tujuan pendidikan ruhani ini, orang yang betul- betul 

menerima ajaran Islam, sudah pasti akan menerima keseluruhan kandungan 

yang terdapat dalam Al- Qur’an. Dan meningkatnya jiwa kesetiaannya 

hanya kepada Allah semata sebagai tujuan akhir hidupnya, Serta 

melaksanakan seluruh moralitas Islami yang telah diajarkan Nabi Saw. 

Dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan mengenai akhlak manusia kepada 
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Allah Swt yaitu ketaqwaan. Dimana taqwa sendiri merupakan jalan menuju 

petunjuk Allah swt, yang terus mengingatkan pada apa yang diperintahkan 

Allah Swt, dan menjauhi segala hal yang dimurkai Allah Swt.  

3. Tujuan Pendidikan Akal 

Relevansi kitab Taisirul Khalaq dengan tujuan pendidikan Islam 

selanjutnya yaitu pada aspek tujuan pendidikan akal, yang mana dalam kitab 

Taisirul Khalaq terdapat penjelasan Akhlak terpuji dan akhlak tercela, yang 

mana akhlak – akhlak ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk 

berfikir. Kita dituntut untuk bisa membedakan mana yang harus kita 

lakukan dan mana yang harus kita hindari. Karena tujuan pendidikan akal 

sendiri yaitu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar- benarnya. 

Dan memberikan pemahaman yang lebih baik dari sebelumnya. 

4. Tujuan Pendidikan Sosial 

Menurut penulis, relevansi kitab Taisirul khalaq dengan tujuan 

pendidikan sosial yaitu mengenai akhlak manusia terhadap orang lain, yang 

mencakup, hak asasi bapak ibu, kaum kerabat, akhlak kepada tetangga, dan 

tata karma dalam pergaulan, yang mana dalam tujuan pendidikan sosial 

sendiri dijelaskan bahwasannya manusia tidak bisa hidup sendirian, 

manusia membutuhkan dorongan dari kelompok lain. Dimana kelompok 

yang paling penting adalah keluarga, karena keluarga merupakan 

pendidikan primer, pendidikan pertama bagi anak- anaknya. Dalam kitab 

Taisirul Khalaq dijelaskan juga bagaimana adab dan perlakuan kita 

terhadap orang lain, terlebih lagi kepada kedua orang tua kita, dimana kita 
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sebagai anak dilarang untuk menentang kedua orang tua kita. Pendidikan 

juga menitikberatkan perkembangan karakter- karakter manusia yang unik, 

agar manusia dapat beradaptasi dengan masyarakat bersama- sama dengan 

cita- cita yang ada padanya.  

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan pengkajian yang telah penulis lakukan, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kitab Taisirul Khalaq 

a. Akhlak Manusia Kepada Allah 

b. Akhlak Manusia Kepada Diri Sendiri 

c. Akhlak Kepada Guru Dan Murid 

d. Akhlak Manusia Terhadap Orang Lain 

e. Akhlak Terpuji (Mahmudah) 

f. Akhlak Tercela (Mazmumah) 
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2. Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Syeikh Hafid Hasan al- 

Mas’udi dengan Tujuan Pendidikan Islam 

a. Tujuan Pendidikan Jasmani 

Relevansi kitab Taisirul Khalaq dengan aspek jasmaniyah yaitu 

dalam hal keseharian kita seperti adab makan, adab minum, adab tidur 

dan menjaga kebersihan. Dimana adab- adab yang diterangkan dalam 

kitab tersebut tidak hanya mengajarkan kita dalam berperilaku saja akan 

tetapi secara tidak langsung juga mengajarkan dan mengarahkan kita 

pada kehidupan yang sehat.  

b. Tujuan Pendidikan Ruhani 

Dimana dalam tujuan pendidikan ruhani ini, orang yang betul- 

betul menerima ajaran Islam, sudah pasti akan menerima keseluruhan 

kandungan yang terdapat dalam Al- Qur’an. Dan meningkatnya jiwa 

kesetiaannya hanya kepada Allah semata sebagai tujuan akhir hidupnya, 

Serta melaksanakan seluruh moralitas Islami yang telah diajarkan Nabi 

Saw. Dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan mengenai akhlak manusia 

kepada Allah Swt yaitu ketaqwaan.  

c. Tujuan Pendidikan Akal 

Relevansi kitab Taisirul Khalaq dengan tujuan pendidikan Islam 

selanjutnya yaitu pada aspek tujuan pendidikan akal, yang mana dalam 

kitab Taisirul Khalaq terdapat penjelasan Akhlak terpuji dan akhlak 

tercela, yang mana akhlak – akhlak ini secara tidak langsung 

mengajarkan kita untuk berfikir. 
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d. Tujuan Pendidikan Sosial 

Relevansi kitab Taisirul khalaq dengan tujuan pendidikan sosial 

yaitu mengenai akhlak manusia terhadap orang lain, yang mencakup, 

hak asasi bapak ibu, kaum kerabat, akhlak kepada tetangga, dan tata 

karma dalam pergaulan, yang mana dalam tujuan pendidikan sosial 

sendiri dijelaskan bahwasannya manusia tidak bisa hidup sendirian, 

manusia membutuhkan dorongan dari kelompok lain.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk 

menindaklanjuti dapat penulis kemukakan saran- saran sebagai berikut: 

1. Pendidikan akhlak hendaknya diberikan sejak dini, agar tumbuh menjadi 

generasi yang baik dan mulia karena bagaimanapun proses pendidikan 

akhlak sendiri merupakan satuan pokok yang terintegrasi antara semua 

komponen pendukung keberhasilan tujuan, baik dari orang tus, guru, 

maupun dari lingkup lingkungan. Oleh karena itu, semua hal harus kondusif 

serta memilki visi dan misi komitmen yang jelas dalam mewujudkan anak 

didik yang berakhlaqul karimah berbudi pekerti yang luhur.  

2. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

dan juga refrensi dalam menyusun metode dan juga materi dalam 

pendidikan akhlak selanjutnya.  
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