
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masa ini merupakan masa terjadinya berbagai peristiwa dan fitnah. 

Banyak ilmu sedikit manfaatnya, banyak orang tahu sesuatu tetapi sedikit yang 

mengamalkannya. Hanya sebatas menilai tak mampu merubah apa yang salah, 

terasa kesombongan melekat pada diri makhluk yang diciptakan sebaik-baik 

bentuk. Sedikit akan nasehat dan memberi manfaat kepada yang 

lainnya/sesamanya. Banyak teman dan hubungan sosial yang memberatkan 

tanggungan hidup dan sedikit orang yang rela dan ikhlas untuk meringankan 

beban hidup saudaranya, seperti pada perayaan khitan atau walimahan di 

lingkungan desa. Biasanya orang yang diundang dalam perayaan hajat memiliki 

niat untuk menabung. Tabungan ini akan dimanfaatkan pada kebutuhan yang 

sama, seperti meminta timbal-balik dari yang diundang kepada yang mengundang. 

Masuklah orang yang masuk, banyaklah percampuran, diabaikan janji-

janji dan berkurangnya agama. Banyak orang yang tidak meletakkan sesuatu pada 

tempatnya. Setiap orang bisa ikut andil dalam segala hal, yang penting bisa bicara 

walaupun sedikit pengetahuannya terutama pada agama yang akan 

membahayakan pada kerusakan keyakinan bukan menunjukkan kepada kebenaran 

(Q.S. al-„Ashr: 3). Bid‟ah, keraguan, dan akan melahirkan subhat dan waham.  

Seperti pada realita yang ada, sedikit masyarakat/umat Islam yang mau 

merespon belajar agama. Mereka merasa agama sudah cukup dipelajari oleh satu 
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orang saja. Kemudian yang lainnya mencari kebutuhan dunia atau mengutamakan 

dunia untuk memenuhi kebutuhan  hidup dirinya sendiri. Bila sudah kaya, segala 

kebutuhan hidup dunia terpenuhi, banyak yang lupa untuk kembali belajar agama.  

Bobroknya masyarakat atau umat dari peradabannya, dikarenakan 

rusaknya diri dari nilai pribadi sendiri, yaitu tidak ada lagi orang yang mau 

menghargai ilmu dan pengetahuan. Moh. Athiyah Al Abrasyi yang dikutip 

Zainuddin terhadap pemikiran Imam al-Ghazali mengatakan, “di antara prinsip- 

prinsip pendidikan Islam yang mesti ada bagi masyarakat Islam yang paling 

mengagumkan adalah pengagungan ilmu dan pengetahuan, pengagungan ulama‟ 

(sarjana-sarjana) dan guru-guru.”1 

Sebab manusia hidup karena Allah SWT yaitu yang menjadikan manusia 

ada dan hidup di dunia ini karena Allah SWT hidup-matipun karena kehendak 

Allah saja. Ketika ulama diambil dari muka bumi ini, baru masyarakat/umat Islam 

resah, berkeluh-kesah karena tidak ada lagi orang yang dapat menggantikan 

kedudukan ulama dalam mengarahkan/menjelaskan agama Islam dalam 

kemurniannya di dalam masjid. Berkat masyarakat (umat Islam) miskin ilmu 

agamanya sendiri, masjid yang seharusnya dekat dengan petunjuk maka berubah 

menjadi jauh dari petunjuk. Isi dalam masjid hanya orang yang menghancurkan 

pondasi iman bukan membangun iman lagi. 

Jauh umat dari belajar agama, jauh pula umat memperhatikan dirinya dan 

sikap/akhlaknya. Kalau tersinggung karena sebab ucapan orang atau kekuasaan 

pemerintahan dalam wilayah (desa), menjauhlah mereka dari urusan itu dengan 

                                                             
1 Zainuddin. dkk., Seluk-Beluk Pendidikan dari al-Ghazali (Jakarta: Bumi Aksara,1991), 

cet. pertama, hal. 51 
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membawa prasangka buruk. Dahulu dekat dengan masjid sekarang menjadi jauh 

dari masjid.     

Setelah masyarakat jauh dari ilmu agama, ketika datang suatu pemikiran 

agama banyak masyarakat yang adu mulut, tiada lagi yang mampu menjelaskan 

kemurnian agama Islam. Golongan-golongan (firqah) keagamaan saling 

bermunculan, agama Islam ikut pula terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan 

satu golongan tetap pada agama Islam yang murni. Seperti dalam hadits yang 

diriwayatkan Abu Daud di dalam Sunan-nya, dari Mu‟awiyah bin Abu Sufyan, 

bahwa dia berdiri seraya berkata,”Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 

wa Sallam pernah berdiri di tempat kami ini, seraya bersabda, 

.  

  
“Ketahuilah, bahwa di antara orang-orang sebelum kalian dari 
Ahli Kitab terbagi-bagi menjadi tujuh puluh dua golongan, dan 
sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga 
golongan. Tujuh puluh dua di dalam neraka dan satu golongan 
di dalam surga, yaitu Al-Jama‟ah. Sesungguhnya dari umatku 
ini akan muncul segolongan orang yang berjalan beriringan 
dengan berbagai nafsu, sebagai anjing yang berjalan beriringan 
dengan rekannya.”2  

 

Hal seperti ini terjadi karena iman yang lemah, aqidah tidak kuat  bersama 

ilmu yang minim akan sedikit melahirkan hakikat dan mengantarkan manusia 

pada petunjuk agama. Ilmu yang minim, intelektual yang rendah bermula dari 

pendidikan yang kurang dari kesempurnaannya, tidak ada ketetapan dari cita-
                                                             

2 Ibnu-Jauzy, Talbis Iblis, tej. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2002), cet. 
Keenam, hal. 7-8 
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cita/ideologi  yang didambakan. Mungkin ada tetapi kurang dalam keyakinan 

yang melahirkan kecintaan (mencintai ideologi tersebut), kurang mengetahui cara 

menerapkan cita-cita/ideologi tersebut. Kurang dalam berusaha meraihnya melalui 

cara tersebut dan bersabar dalam hal itu.  

Kurangnya kesempurnaan pendidikan tidak terlepas dari segala faktor 

pendukung. Pendidik yang kurang mampu atau kurang ahli dalam bidangnya tidak 

bisa menghantarkan peserta didik pada cita-cita/ideologi yang didambakan 

sehingga melahirkan akhlak yang buruk, perkelahian antar pelajar, peserta didik 

yang merokok, peserta didik berbohong kepada pendidik atau tidak serius dalam 

belajar. Pendidik yang seharusnya ahli dalam bidangnya pandai menghantarkan 

peserta didik pada keteguhan iman/pendirian hidup (humanis). Semua mata 

pelajaran akan tertuju pada agama sehingga menimbulkan akhlak mulia.  

Selain itu, peserta didik dari berbagai lingkungan memiliki corak 

perbedaan baik akhlak/perilaku keseharian maupun  intelektual dalam setiap 

memahami kehidupan (suka dan duka hidup). Segi keturunan ikut mempengaruhi 

diri peserta didik. Baik-buruknya dan cara perlakuan orang tua terhadap anak akan 

memberi corak kepada anak tersebut yang akan dibawa ke lingkungan sekolah.  

Pemerintah yang seharusnya mendukung kelangsungan pendidikan 

ternyata kurang mampu dalam pelaksanaannya. Biasanya pemimpin yang 

memiliki ideologi dalam penerapannya akan tertuang atau nampak pada dunia 

pendidikan. Selain itu, sedikit ilmuwan yang termanfaatkan di Indonesia ini yang 

semuanya terlalu banyak berada di luar negeri. Salah satu dari kurangnya 

menghargai ilmu yang berdampak kurangnya kesejahteraan pendidik atau 

ilmuwan. Sedangkan masyarakat ikut terpengaruh dengan pandangan bahwa 
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pendidikan (sekolah) hanya untuk mencari pekerjaan (menjadi pekerja) bukan 

menjadi orang berilmu dan berpendirian.   

Berbeda dengan masa lampau yang memiliki watak keras dalam 

berpendirian, berjiwa tegas terhadap hidup, berfikir keras dalam menghadapi 

kenyataan hidup, bersusah payah dalam hidup. Menghasilkan generasi berwatak 

teguh, berpikir luas sampai dihargai/disegani dalam pandangan masyarakat luas. 

Salah satunya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa 

disebut dengan HAMKA atau Buya HAMKA.  Seorang yang mendapatkan 

pendidikan masa lampau dan berfikiran luas memiliki kejelian dalam mengoreksi 

segala permasalahan.  Dari beliau terdapat contoh pendidikan masa lampau yang 

menghasilkan pendirian hidup dan memiliki pemikiran yang jeli dalam 

mengoreksi setiap permasalahan hidup. Baik dari diri beliau atau dari yang sudah 

digariskan dalam tinta buku beliau. 

Sudah banyak intelektual yang mengakui akan keilmuan beliau baik dari 

dalam atau luar negeri. Dari penelitian yang mereka lakukan, mereka memberikan 

penilaiannya terhadap beliau dengan menyebut beliau sebagai seorang ulama, 

aktivis, politikus, jurnalis, editor dan sastrawan. Ia juga seorang pendidik yang 

otodidak.3 Selain itu dengan pemikirannya, Hamka juga dikenal sebagai seorang 

yang mampu dalam beberapa bidang keilmuan antara lain tafsir, tasawuf, fiqh, 

sejarah, filsafat, dan sastra.4 

 Dari penelitian mereka pula, Buya Hamka juga disebut sebagai seorang 

mufasir melalui Tafsir al-Azharnya, sastrawan melalui roman-romannya, 

                                                             
3 Samsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Imtelektual dan Pemikiran HAMKA 

Tentang Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana,2008),, hal: v 
4 Abd. Haris, Etika Hamka Kontruksi Etik Berbasis Rasional- Religius (Yogyakarta: 

LKiS, 2010), Cet: I Hal: 1-2  
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sejarawan melalui sejarah Islamnya, “sufi” melalui Tasawuf Modern-nya, atau 

da‟i dengan kemampuan retorikanya yang baik5 atau dengan bukunya Prinsip  

Dan Kebijaksanaan Da‟wah Islam6, ataupun seorang pioner modernisasi Islam di 

Indonesia yang dinilai/beri predikat oleh Fachri Ali  kepada beliau maupun 

predikat seorang antropolog, ahli politik, jurnalis, dan islamolog oleh James Rush, 

Karel A. Stenbrink, dan Gerard Moussay.7 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah BUYA HAMKA membuat atau mempunyai konsep pendidikan 

akhlak yang membentuk moral manusia menuju kepribadian paripurna (al-

insan al-kamil)? 

2. Bila ada konsep pendidikan akhlak yang membentuk moral manusia menuju 

kepribadian paripurna (al-insan al-kamil), bagaimana konsep atau karakter 

konsep tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini agar dapat memahami konsep pemikiran Hamka 

mengenai pendidikan akhlak yang membentuk kepribadian paripurna (al-insan 
                                                             

5 Samsul Nizar, Memperbincangkan . . . .Hal: 1 
6 Buku ini sebenarnya merupakan artikel panjang yang pernah ditulis Almarhum Prof. Dr. 

Hamka secara bersambung di dalam majalah Panji Masyarakat terbitan tahun 1978- 1979, ketika 
itu berjudul “Dakwah Islam”. Ternyata banyak permintaan artikel tersebut di susun kembali 
menjadi sebuah buku. Ide yang baik itu Alhamdulillah di terima oleh pangarangnya dan atas 
persetujuannya tersusunlah naskah berupa buku dengan judul “PRINSIP DAN 
KEBIJAKANSANAAN DA‟WAH ISLAM”. HAMKA, Prinsip Dan Kebijaksanaan Da’wah 
Islam, (Jakarta: UMMINDA, 1982), Cet: pertama. 

7 Abd. Haris, Etika Hamka Kontruksi Etik Berbasis Rasional- Religius (Yogyakarta: 
LKiS, 2010), Cet: I Hal: 2 
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al-kamil) sehingga bisa diterapkan pada diri peneliti atau pada masyarakat (umat 

Islam) atau semua orang yang ingin mengetahui pemikiran HAMKA kelak akan 

bermanfaat membangun umat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam lingkup tiga hal. Lingkup 

umat Islam, lingkup pendidikan, dan lingkup diri sendiri. 

1. Lingkup umat Islam 

Banyak umat Islam yang kenal agamanya, tetapi sedikit umat Islam mengenal 

akan hakikat agama Islam. Sedikit umat Islam yang masuk rumah Allah SWT 

(masjid). Sedikit umat Islam berakhlak al-karimah, yaitu baik dari lisan maupun 

dari perbuatan. Sedikit umat Islam yang mengamalkan as-Sunnah Rasulullah 

SAW dan dianggap hal yang tidak ada manfaatnya atau ketinggalan zaman, usang 

tidak layak dipakai. Sedikit umat Islam yang mempelajari agama Islam, kalaupun 

ada hanya sebatas mencari pengetahuan (ilmu) saja tidak mencari jalan untuk 

mencari ridha Allah SWT. Terlalu banyak umat Islam suka terhadap hal-hal yang 

menggembirakan dengan dampak kepada kemaksiatan dan kedhaliman yang 

sedikit umat Islam sadar akan bencana yang datang. Oleh karena itu, dengan 

penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat untuk umat Islam menjadi umat 

yang berwatak as-sunnah Rasulullah SAW. Menjadikan umat Islam tidak 

tertinggal ditelan zaman dan menunjukkan agama Islam adalah agama rahmatan 

lil-alamin.       
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2. Lingkup pendidikan 

Dilihat dari permasalahan umum (global) dalam umat Islam, maka manfaat dari 

menelitian ini dalam lingkup pendidikan berupa arah dan tujuan bagaimana 

menjadi seorang pendidik berjiwa keislaman dan bagaimana akan menjadikan 

peserta didik berkepribadian paripurna (insan kamil). Bermoral Islam (al-akhlaq 

al-karimah) melalui ucapan, perbuatan, dan niat atau cita-cita dalam hati. 

Mengikuti dan mengambil contoh pada teladan baik (uswatun khasanah) serta 

menjadi pribadi  berkarismatik yang memberi penghias lingkungan (umat Islam).  

3. Lingkup diri sendiri 

Pada lingkup diri sendiri ini, merupakan lingkup yang khusus untuk nasihat dan 

memperbaiki diri sendiri. Menjadikan diri menjadi muslim yang paham tentang 

agama Islam yang bisa dijadikan pedoman hidup. Serta menjadikan diri menjadi 

pendidik yang benar-benar pendidik, baik dalam lingkungan lembaga sekolah 

maupun dalam lingkungan masyarakat (umat).  

 

1.5 Definisi Operasional 

(1) Konsep adalah rancangan dasar dari suatu pemikiran dalam memahami suatu 

obyek. Maksud konsep pada penelitian ini yaitu langkah-langkah yang 

mengarah kepada terciptanya tujuan hidup. 

(2) Pendidikan adalah tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai 

terciptanya kedewasaan, dalam arti jasmani dan rohani. Maksud pendidikan 

pada penelitian ini yaitu suatu gambaran/wawasan yang dapat diterapkan pada 

pribadi manusia.  
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(3) Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Maksud akhlak pada penelitian ini ialah perilaku/sikap mulia 

akan melekat pada diri manusia yang nantinya akan menjadi kesempurnaan 

dalam hidup. 

(4) Pemikiran merupakan corak manusia dalam menggunakan akalnya dalam 

menggambarka obyek. Maksud pemikiran dalam penelitian ini adalah 

memahami cara berfikirnya seseorang (tokoh) dalam memahami dan 

menggambarkan suatu obyek. 

(5) Buya Hamka adalah tokoh Islam kelahiran Sumatera Barat, 17 Februari 1908. 

Hamka merupakan sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis 

politik. Ia dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia setelah dikeluarkannya 

Keppres No. 113/TK/Tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011.  
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