
BAB II 

STUDI PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pengertian Full Day School

Secara bahasa, full day school merupakan gabungan dari tiga kata dalam 

Bahasa Inggris, yaitu “full”, yang berarti penuh,1 “day”, yang berarti hari,2  dan 

“school‟, yang berarti sekolah.3 Tiga kata tersebut apabila dirangkai, bisa 

didefinisikan sebagai sekolah selama sehari penuh. 

Menurut Zainal Arifin, full day school merupakan sekolah yang lebih 

menggali potensi siswa secara total dengan menitikberatkan pada situasi dan 

kondisi di mana siswa bisa mengikuti proses belajar dan bermain, sehingga siswa 

tidak merasa terbebani dan merasa bosan di sekolah. Ia juga menegaskan, bahwa 

pembelajaran full day school harus menyenangkan, variatif, fleksibel, dan mampu 

mengasah potensi yang dimiliki anak.4 

Menurut Saopatty dan Suyanto, seperti dikutip oleh Zainal Arifin, sekolah 

dengan sistem full day school adalah bentuk satuan pendidikan yang 

diselenggarakan berdasarkan Kurikulum Pendidikan Nasional dan Kurikulum 

Kementerian Agama. Integrasi kurikulum tersebut harus dilaksanakan secara 

seimbang, agar bisa meminimalisir adanya dikotomi keilmuan.5 

Menurut Setiyarini, seperti dikutip oleh Zainal Arifin, penerapan full day 

school merupakan alternatif dari revolusi pendidikan terhadap masalah-masalah 

yang ada dan terjadi di sekolah. Masalah yang kini menjadi perhatian adalah 
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adanya degradasi moral. Adanya full day school bisa menjadi alternatif dalam 

membenahi moral siswa. 6 

Menurut terminologi yang lebih luas, full day school adalah sistem pendidikan 

yang menerapkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar selama satu hari 

penuh. Sistem tersebut memadukan sistem pengajaran yang intensif, yaitu dengan 

menambah jam pelajaran untuk mendalami materi pelajaran, serta 

mengembangkan diri dan kreativitas yang dimiliki siswa.7 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa full day 

school merupakan sistem sekolah seharian penuh. Implementasinya di sekolah 

memadukan antara kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian 

Agama sebagai alternatif dari revolusi pendidikan terhadap masalah-masalah yang 

ada dan terjadi di sekolah. 

 

B. Sistem Pembelajaran Full Day School 

Sekolah yang menerapkan full day school memiliki pembelajaran yang 

berbeda dari sekolah pada umumnya. Pembelajaran full day school dilakukan 

selama satu hari penuh dengan mata pelajaran yang padat dan banyak.8 Hal 

tersebut menuntut sekolah untuk menyelanggarakan pembelajaran dengan 

penataan jadwal yang tepat dan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. 

Mata pelajaran yang bersifat membutuhkan pemikiran mendalam, seperti 

Matematika, bisa ditaruh di pagi hari, sedangkan mata pelajaran yang kurang 

membutuhkan pemikiran mendalam, bisa ditaruh pada siang hari. 

  Menurut Imron Rossidy, full day school sebenarnya memiliki kurikulum yang 

tidak jauh berbeda dengan sekolah pada umumnya, tetapi ditambah dengan 
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kurikulum lokal yang disusun sendiri oleh sekolah. Selain memiliki kurikulum 

lokal,  full day school juga harus menghadirkan metode pembelajaran yang 

variatif, misalnya pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran full day school juga 

harus mengedepankan metode pengajaran dialogis emansipatoris, yaitu 

pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran.9  

  Dilihat dari kurikulumnya, sistem full day school memiliki relevansi dengan 

pembelajaran terpadu (integrative learning). Pembelajaran terpadu merupakan 

pembelajaran yang menggabungkan satu tema pelajaran dengan disiplin ilmu 

lainnya. Model pembelajaran ini mampu meningkatkan kreativitas dan aktivitas 

siswa. Peningkatan tersebut bisa terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa 

dalam hubungannya dengan penguasaan materi pokok, sikap dan keterampilan 

siswa. Model pembelajaran ini juga menjadi alternatif dari penghapusan bentuk 

dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama.10 

  Model pembelajaran integratif yang banyak diterapkan adalah seperti yang 

dikemukakan oleh Brenda Watson, yaitu essentialist religious education model. 

Model ini berupaya untuk membentuk kepribadian secara padu, yang meliputi 

akal, hati, dan jiwa, serta mendukung upaya memadukan kurikulum agama 

dengan kurikulum pendidikan umum, dengan menjadikan kurikulum agama 

sebagai dasar bagi kurikulum pelajaran umum, serta memadukan sesuatu yang 

dipelajari siswa dengan pengalamannya melalui refleksi diri.11 

  Model pembelajaran integratif di atas, banyak diterapkan dalam sistem 

pendidikan full day school di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di sekolah 
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berlabel Islam, full day school juga dilengkapi dengan muatan spiritual, seperti 

kegiatan mengaji Al-Qur‟an, kursus Bahasa Arab atau Inggris, dan sebagainya.12 

  Secara utuh bisa dilihat bahwa sistem  full day school dengan pembelajaran 

terpadu mengarah pada beberapa tujuan, yaitu: 

1. Memberikan pengayaan dan pendalaman materi. 

2. Menambah pengalaman melalui kegiatan pembiasaan-pembiasaan hidup yang 

baik, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Membina jiwa, moral, dan mental anak di samping mengasah pikiran, agar 

terjadi keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, sehingga terbentuk 

kepribadian yang utuh. 

4. Meningkatkan spiritual intelligence anak melalui penambahan materi-materi 

agama dan kegiatan keagamaan sebagai dasar dalam bersikap dan 

berperilaku.13 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran full 

day school sangat efektif dalam meningkatkan prestasi akademik siswa, bisa 

menjadi media membentuk akhlak dan kepribadian siswa. Selain itu, siswa juga 

memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi, minat dan 

bakatnya melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan sekolah. 

   

C. Manajemen  Full Day School 

Full day school sebagai suatu konsep sekolah unggulan harus dikelola secara 

profesional dan futuristik, sehingga mampu menghasilkan siswa-siswa yang 

berkualitas, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, masa depan, serta 
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memiliki integritas moral yang tinggi. Sekolah dengan sistem full day school 

harus mampu mengelola sekolah berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang ada, 

yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, 

pengawasan, dan evaluasi. Berikut adalah beberapa prinsip dasar pengelolaan 

sekolah full day school, yaitu: 

1. Struktur organisasi yang professional 

Sekolah full day school membutuhkan legitimasi kelembagaan yang 

kuat. Oleh sebab itu, struktur organisasi harus disusun dengan baik dan 

disesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan porsonel-personel  yang 

dimiliki. Struktur organisai yang telah terbentuk harus mampu mengerjakan 

tugas masing-masing personel dengan baik, agar tercipta suasana kerja yang 

nyaman, solid, produktif, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan lembaga 

yang telah direncanakan.14 

2. Kurikulum yang visioner dan kompetitif 

Kurikulum sekolah full day school harus berwawasan masa depan, 

mampu memberikan gambaran utuh mengenai fenomena modernisasi dan 

globalisasi yang sedang terjadi, mampu menginternalisasi nilai-nilai agama, 

moral, dan social, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik 

dan mengajarkan life skills. Kurikulum seperti inilah yang harus disusun, agar 

mampu membekali siswa dengan kemampuan holistik dan integral dalam 

mengahadapi tantangan zaman.15 

3. Metodologi pengajaran 

Guru sebagai orang yang bertugas melaksanakan kegiatan belajar dan 

mengajar, memiliki peran yang vital dalam proses transfer ilmu pengetahuan 
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dan nilai-nilai. Guru harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Ketika mengajar guru dituntut untuk mampu menampilkan 

metodologi pembelajaran yang inspiratif dan menyenangkan. Terlebih baik 

siswa sekolah full day school dengan potensi stres dan kejenuhan yang tinggi, 

guru harus melakukan variasi metode mengajar.16 

4. Kerja sama dan evaluasi 

Kemajuan lembaga pendidikan ditentukan oleh konsolidasi internal 

dan ekspansi eksternal. Artinya aspek di dalam lembaga  diperkuat, dipersolid, 

dan diprofesionalkan, sedangkan di luar lembaga dilakukan ekspansi, 

demonstrasi, dan promosi, sehingga ada kemajuan nyata yang dilihat oleh 

masyarakat. Hal ini berdampak pada ketertarikan masyarakat yang akan 

tumbuh dengan sendirinya, dan lembaga pendidikan tinggal bergerak cepat. 

Untuk melaksanakan semua itu, diperlukan evaluasi sebagai media 

introspeksi, retrospeksi, dan proyeksi ke depan. Dengan melakukan kegiatan-

kegiatan tersebut akan diperoleh hal-hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan 

mutunya.17 

5. Inovasi 

Lembaga pendidikan harus selalu melakukan inovasi dalam 

menghadapi dinamika perubahan dan kompetisi yang semakin ketat. Maka, 

setiap orang dalam organisasi dituntut untuk bisa berpikir dan bertindak 

inovatif. Inovasi lahir dari keluasan pemikiran dan pengetahuan. Inovasi bisa 

ditumbuhkan dengan tradisi membaca yang baik, menciptakan lingkungan 

                                                                 
16

 Ibid., hal. 77-78. 
17

 Ibid., hal. 90. 



yang kondusif bagi penyampaian ide-ide inovatif, dan melakukan studi 

banding ke sekolah percontohan.18 

 

D. Kelebihan dan Kekurangan Full Day School 

Setiap sistem pendidikan yang diterapkan, tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing, termasuk sistem full day school. Berikut ini 

adalah kelebihan dan kekurangan full day school, yaitu: 

1. Kelebihan full day school 

Berikut ini adalah kelebihan full day school, yaitu: 

a. Optimalisasi pemanfaatan waktu 

Belajar sepanjang hari merupakan bukti apresiasi yang tinggi terhadap 

waktu. Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien berarti menggunakan 

waktu untuk hal-hal yang berguna dan tidak membiarkannya berlalu tanpa 

makna.. orang yang menyadari pentingnya waktu, pasti akan membuat 

perencanaan waktu secara matang dan terukur. Full day school mendidik 

siswa mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Ada waktu 

belajar, istirahat, olahraga, bergaul dengan teman, refreshing, latihan 

pengembangan minat dan bakat, bereksperimen, berorganisasi, dan melakukan 

hal-hal yang positif lainnya.19 

b. Intensif menggali dan mengembangkan bakat 

Alokasi waktu pembelajaran full day school yang luas, bisa dimanfaatkan 

untuk menggali dan mengembangkan bakat yang dimiliki anak. Kurikulum 

lokal bisa disusun untuk memaksimalkan hal ini, misalnya dengan kegiatan 
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ekstrakurikuler yang disusun berdasarkan minat dan bakat siswa. Hal ini akan 

mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa.20 

Penggalian dan pengembangan bakat bisa menjadi optimal dengan adanya 

sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan sarana dan prasarana yang 

lengkap, akan mampu menarik perhatian siswa untuk lebih giat dalam belajar 

dan mengembangkan potensinya. Selain ketersediaan sarana dan prasarana, 

dibutuhkan juga adanya tutor atau guru pembimbing yang berkompeten di 

bidangnya masing-masing. Adanya tenaga pembimbing yang professional, 

akan semakin memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. 

Program yang terencana, terukur, dan sistematis, sangat dibutuhkan untuk 

menyukseskan penggalian dan pengembangan bakat ini. Full day school tidak 

boleh hanya diisi oleh tenaga pengajar yang mengisi pelajaran kognitif-afektif 

saja, tetapi juga harus dilengkapi tenaga pengajar yang menguasai aspek 

psikomotorik dan life skills.21 

c. Menanamkan pentingnya proses 

Menjadi orang yang sukses memerlukan proses yang panjang, berliku dan 

penuh tantangan. Semua proses harus dilalui untuk menuju kesuksesan. Proses 

pembelajaran full day school yang memakan waktu panjang, dari pagi sampai 

sore hari mengajarkan siswa bahwa prestasi belajar itu hanya bisa didapatkan 

melalui giat belajar, bersungguh-sungguh, dan berdoa. Siswa akan melihat 

bahwa waktu belajar yang lebih lama dan padat jadwal, membuatnya terbiasa 

melakukan semua itu, terasah mentalnya dan kemampuannya, semakin matang 

kepribadiannya, dan mendalam pengetahuannya.22 Maka, full day school 
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memiliki dampak positif, yaitu menanamkan pentingnya proses dalam 

mencapai sesuatu yang diinginkan. 

d. Fokus dalam belajar 

Waktu belajar yang lebih lama dari sistem sekolah biasa, membuat sekolah 

lebih leluasa dalam menata jadwal pelajaran dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu, misalnya pelajaran yang membutuhkan pemikiran 

ditaruh di pagi hari, pelajaran keterampilan diberikan di sore hari, dan 

sebagainya. Penataan jadwal yang demikian akan meningkatkan konsentrasi 

dan fokus belajar anak. Fokus dalam belajar akan meningkatkan daya tangkap 

siswa terhadap pelajaran dan berdampak baik pada peningkatan prestasi 

akademiknya. Full day school memberikan tips yang efektif dalam kegiatan 

belajar mengajar, proses penggalian dan pengembangan bakat, peningkatan 

inovasi, kreativitas, dan produktivitas tenaga pengajar dan siswa.23 

e. Memaksimalkan potensi 

Kebanyakan orang tidak menyadari akan keberadaan potensi besar dalam 

dirinya.  Potensi tersebut harus digali dan dimaksimalkan, agar mencapai titik 

optimal. Full day school memberikan peluang besar untuk melakukan 

penggalian dan pengoptimalan potensi tersebut. Potensi yang berkembang 

optimal akan mampu mengantarkan seorang anak menuju tangga kesuksesan, 

karena ia sangat menyukai melakukan hal yang disukainya.24  

f. Mengembangkan kreativitas 

Full day school mampu menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas, 

sehingga dalam penataan kurikulumnya harus mampu merangsang pemikiran 

kreatif siswa dan guru. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan kursus 
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keterampilan, seperti membatik, menjahit dan sebagainya. Alokasi waktu yang 

sangat luas tersebut harus mampu dimaksimalkan untuk melakukan praktik-

praktik yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan ide-ide kreatif 

siswa.25 

g. Anak terkontrol dengan baik 

Full day school memberikan kesempatan bagi siswa untuk dikontrol 

dengan baik oleh guru di sekolah. Hal ini dikarenakan banyaknya orang tua 

yang bekerja dari pagi sampai sore hari, sehingga ketika anak sudah pulang 

sekolah, orang tua sudah berada di rumah. Tingginya mobilitas orang tua di 

luar rumah membuat orang tua kesulitan mengontrol anak, sehingga tugas 

mengontrol anak tersebut bisa digantikan oleh guru di sekolah. 

Adanya kontrol yang baik di sekolah, akan membuat siswa terproteksi dari 

berbagai dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh pihak luar, seperti 

media massa, teman, dan masyarakat. Full day school yang menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran dari pagi sampai sore hari, mampu memberikan kontrol 

terhadap siswa selama di sekolah.26 

Mengutip laman theasianparent.com, kebihan full day school sangat 

banyak, antara lain: 

a. Pemahaman siswa tentang pelajaran lebih komprehensif, sehingga 

membuat prestasi akademik siswa meningkat, dan mengurangi risiko 

tinggal kelas. 

b. Siswa memiliki banyak waktu untuk menggali minat dan bakatnya. 

c. Pemahaman siswa terhadap pelajaran menjadi lebih baik, karena 

pembelajaran yang intensif dilakukan. 
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d. Mengurangi jumlah pernikahan dini dan siswa putus sekolah. 

e. Mengurangi kecemasan orang tua ketika anak ditinggal bekerja dan tidak 

bisa mengawasi anak-anaknya. 

f. Siswa menjadi lebih dekat dan lebih akrab kepada guru dan teman-

temannya. 

g. Jam pelajaran sore hari, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ektrakurikuler 

untuk mengoptimalkan bakat yang dimiliki siswa. 

h. Guru bisa menyampaikan materi secara leluasa, karena luasnya waktu 

belajar. 

i. Siswa bisa mengerjakan tugas di sekolah, dan memiliki kesempatan untuk 

bertanya kepada guru atas materi pelajaran yang belum dikuasainya ketika 

di luar kelas .27 

  

2. Kekurangan Full Day School 

Berikut ini adalah kekurangan full day school, antara lain: 

a. Minimnya sosialisasi 

Salah satu kelemahan full day school adalah minimnya sosialisasi dan 

kebebasan yang dimiliki anak. Waktu belajar yang panjang, yaitu dari pagi 

sampai sore hari, membuat kondisi fisik mereka lelah ketika pulang ke rumah. 

Hal ini membuat kegiatan anak di rumah adalah lebih banyak istirahat dan 

mengerjakan tugas, sehingga sangat minim melakukan sosialisasi dengan 

lingkungan di sekitarnya. Keadaan seperti ini membuat anak kehilangan 

kehidupan sosialnya. Anak hanya bersosialisasi secara terbatas dengan orang-

orang di sekolah saja. Hal ini membuat siswa lulusan full day school harus 
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beradaptasi lebih lama ketika di masyarakat, karena sebagian besar waktunya 

dihabiskan di sekolah.28 

 

b. Minimnya kebebasan 

Full day school mewajibkan siswa berada di sekolah dari pagi sampai 

sore hari, membuat kebebasan siswa terkekang. Tidak bisa dipungkiri, bahwa 

dunia anak adalah dunia bermain. Menghabiskan waktu siswa di sekolah, 

adalah sama halnya merampas kebebasan mereka menikmati dunianya. Full 

day school memang menyajikan berbagi pola permainan edukatif bagi siswa, 

tetapi jiwa siswa masih terikat erat dengan peraturan sekolah yang tidak semua 

anak ikhlas menerimanya. Ketika pulang sekolah, siswa telah lelah dan masih 

diharuskan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Hal ini merampas kebebasan 

siswa untuk sedikit melakukan refreshing, seperti jalan-jalan atau berlibur, 

bersosial media, dan lain sebagainya. Hal ini juga membuat siswa menjadi 

stres, dan menganggap bahwa sekolah adalah penjara bagi kehidupan 

mereka.29 

c. Egoisme 

siswa lulusan full day school bisa diibaratkan seperti “katak dalam 

tempurung”. Mereka menghabiskan banyak waktunya di sekolah, sehingga 

membuat mereka tidak akrab dengan dunia luar. Hal ini membuat mereka 

kaku ketika harus berkompetisi dengan orang-orang di luar sana. Anak hanya 

akan terfokus dengan dirinya saja, karena ketika di sekolah, anak telah terbiasa 
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untuk hidup mandiri dan melakukan sesuatu sendiri. Hal ini 

mengakibatkannya menjadi manusia yang egosentris, dan anti sosial.30 

Mengutip laman theasianparent.com, menyebutkan bahwa ada 

beberapa kekurangan full day school, yaitu: 

a. Sekolah harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membayar tenaga 

pengajar, konsumsi listrik, pengadaan sarana dan prasarana pendukung, 

konsumsi makan siang guru, dan sebagainya. 

b. Orang tua harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar uang sekolah 

dan uang saku anak. 

c. Membuat anak lelah, sehingga sulit berkonsentrasi saat pelajaran. Bahkan 

ada sebagian anak yang tertidur, saat pelajaran berlangsung. 

d. Durasi belajar yang lebih lama, belum tentu mampu meningkatkan prestasi 

akademik siswa. Justru hal tersebut membuat siswa stres dan menurun 

prestasi akademiknya. 

e. Membuat waktu guru untuk bersosialisasi di lingkungan rumah berkurang 

drastis, karena guru harus mengajar dari pagi sampai menjelang sore hari. 

Otomatis ketika sampai di rumah, guru sudah lelah dan beristirahat. 

f. Membuat anak kehilangan waktu untuk bersosialisasi dengan lingkungan 

di sekitar rumahnya dan mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan 

lainnya.31 

E. Pengertian Akhlak 
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Menurut bahasa, kata “akhlak” merupakan kata jamak dari kata 

“khuluqun” dalam Bahasa Arab, yang berarti perilaku, baik itu perilaku terpuji 

maupun tercela. Kata akhlak terdiri dari tiga huruf, yaitu kha-la-qa, yang jika 

digabungkan bermakna menciptakan. Maka, kata akhlak tidak bisa dipisahkan 

dengan Al-Khaliq (Allah) dan makhluk. Jadi, akhlak berarti sebuah perilaku 

yang muatannya menghubungkan antara hamba dengan Sang Khaliq (Allah).32 

Menurut pendapat lain, secara bahasa, kata akhlak merupakan bentuk 

jamak dari kata ”khuluq” yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, 

atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan 

kata khaliq (pencipta), makhluq (yang diciptakan), dan khalq (ciptaan).33 

Menurut Imam Al-Ghazali,  seperti dikutip oleh Ilyas, akhlak adalah 

sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan 

dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Maka, akhlak bisa diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara spontan, 

tanpa pertimbangan dan pemikiran secara mendalam.34 

Menurut Ibrahim Anis, seperti dikutip oleh Ilyas, akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, 

baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Maka, dari 

pendapat tersebut bisa dipahami bahwa akhlak merupakan sesuatu yang ada 

dalam jiwa yang mampu melahirkan beragam perilaku, baik perilaku baik 

maupun buruk, tanpa ada pertimbangan dan pemikiran. 35 
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Menurut Abdul Karim Zaidan,  seperti dikutip oleh Ilyas, akhlak 

adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan 

pertimbangannya seseorang bisa menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk 

kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Maka, bisa dipahami 

bahwa akhlak merupakan ukuran bagi perilaku baik dan buruk. Kemudian 

akan melahirkan pemikiran untuk melakukan atau meninggalkan perilaku 

tersebut.36 

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang membuatnya 

melakukan sesuatu secara spontan dan tanpa pertimbangan, yang dengannya 

menjadi dasar untuk bertindak baik atau buruk, melakukan atau 

meninggalkannya. 

 

F. Sumber Akhlak 

Sumber akhlak adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik atau 

buruknya suatu perbuatan. Agama Islam menjadikan Al-Qur‟an dan Sunnah 

sebagai ukuran baik atau buruk, benar atau salahnya suatu perbuatan, bukan 

berdasarkan pada akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana 

pandangan konsep etika dan moral.37  

Islam tidak menafikan posisi hati nurani, akal, dan pandangan 

masayarakat sebagai ukuran benar atau salah, baik atau buruk.  Hati nurani 

memang bisa menjadi ukuran baik dan buruk, karena Allah menciptakan 

manusia dengan fitrah bertauhid, yaitu mengesakan Allah. Sebab fitrah itulah 
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manusia selalu cenderung pada kebenaran, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, 

karena kebenaran mutlak adalah di sisi Tuhan.38  

Fitrah manusia tidak selalu berfungsi dengan baik, karena pengaruh 

dari luar, misalnya pengaruh pendidikan dan lingkungan. Fitrah hanyalah 

potensi dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyak 

manusia yang fitrahnya tertutup, sehingga hati nuraninya tidak bisa lagi 

melihat kebenaran. Oleh karena itu, ukuran baik atau buruk tidak bisa 

diserahkan sepenuhnya kepada hati nurani, tetapi harus dikembalikan kepada 

penilaian syara’. Semua keputusan syara’ tidak akan bertentangan dengan hati 

nurani manusia.39 

Demikian juga penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan 

akal pikiran. Ia hanyalah salah satu kemampuan yang dimiliki manusia dalam 

mencari kebaikan dan kebenaran. Keputusannya berasal dari pengalaman 

empiris, yang kemudian diolah menurut kemampuan pengetahuannya. Oleh 

karena itu, penilaian baik atau buruk yang diberikan akal pikiran hanya 

bersifat spekulatif dan subyektif.40 

Pandangan masyarakat bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam 

menilai baik atu buruknya perbuatan, tetapi hal itu sangatlah relatif, tergantung 

sejauh mana kesucian hati nurani dan pikiran mereka terjaga. Masyarakat yang 

hati nuraninya sudah tertutup dan pikirannya dikotori oleh sikap dan perilaku 
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yang tidak terpuji, tentu saja tidak bisa dijadikan ukuran. Hanya kebiasaan 

masyarakat yang baiklah yang bisa menjadi ukuran atas baiknya perbuatan.41 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran yang 

pasti, obyektif, komprehensif dan universal untuk menentukan baik atau 

buruknya perbuatan hanyalah Al-Qur‟an dan Sunnah, bukan atas dasar 

pandangan akal dan masyarakat. 

 

G. Posisi Akhlak dalam Islam 

Akhlak memiliki posisi yang tinggi dalam Islam. Hal ini banyak 

disinggung dalam Al-Qur‟an maupun Hadits. Di dalam Al-Qur‟an terdapat 

banyak ayat yang memerintahkan untuk berakhlak yang baik, serta pujian dan 

pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mematuhi perintah itu. Hal ini 

seperti termaktub dalam QS. Al-Kahfi ayat 7: 

                            

“Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang yang ada di bumi sebagai 

perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah yang paling baik 

perbuatannya (akhlaknya).” (QS. Al-Kahfi: 7)42  

Rasulullah menempatkan perbaikan akhlak sebagai misi utama 

kenabian. Beliau bersabda: 

 إنوا بعثت ألتون هكارم األخالق
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“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia” 

(HR. Ahmad)43 

Berdasarkan ayat dan hadits yang disebutkan di atas, dapat diketahui 

betapa pentingnya posisi akhlak dalam Islam. Islam menempatkan akhlak 

sebagai ukuran keimanan seseorang. Maka, sebagai orang yang beriman, 

seseorang dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. 

 

H. Fungsi Akhlak 

Akhlak memiliki fungsi yang sangat penting bagi seorang manusia. 

Akhlak merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan. Derajat keimanan dan 

ketakwaan seseorang, bisa kita lihat dari akhlak yang ditampilkannya. Berikut 

ini adalah fungsi penting akhlak, yaitu: 

1. Akhlak adalah bukti nyata keimanan 

Iman dan takwa adalah masalah hati, sehingga proses menuju 

ketakwaan menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Seseorang tidak bisa 

memaksa orang lain untuk mengimani sesuatu, kecuali orang tersebut 

mendapat hidayah Allah. Manusia hanya bisa menyeru pada keimanan dan 

ketakwaan, sementara hasilnya tergantung pada keputusan Allah. Keyakinan 

dan suasana hati bisa dilihat dari tanda-tanda yang ditunjukkannya, misalnya 

ketika seseorang mengimani sesuatu, ia akan meyakini kebenaran hal itu. 

Maka, ketika seseorang beriman, maka ia akan menujukkan keimanannya itu 

dengan ketakwaan yang ditampilkannya, misalnya dengan beribadah, beramal 

salih, bertawakkal pada Allah, dan sebagainya.44 
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2. Akhlak hiasan orang yang beriman 

Akhlak seseorang yang beriman adalah hiasan yang memperindah 

penampilannya. Keimanan dan ketakwaan yang tidak dihiasi dengan akhlak 

yang baik, bisa diibaratkan sebagai sebuah baju yang tidak memiliki motif. 

Maka, meskipun baju tersebut bisa menutupi aurat, tetapi tidak indah 

dipandang mata.45 

3. Akhlak amalan yang paling berat timbangannya 

Akhlak merupakan salah satu amal yang berat timbangannya di sisi 

Allah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah: 

أَبْعَدَكُْن ِهنِّي إِىَّ أََحبَّكُْن إِلَيَّ َوأَقَْربَكُْن ِهنِّي فِي اآلِخَرةِ َهَحاِسنُكُْن أَْخالقًا، َوإِىَّ أَبْغََضكُْن إِلَيَّ وَ 

 فِي اآلِخَرةِ َهَساِويكُْن أَْخالقًا

“Ingatlah, saya beritahu bahwa yang paling aku cintai dan majelis 

yang paling dekat kepadaku di hari kiamat nanti … (diucapkan tiga kali), 

siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya” (HR. Ahmad ).46 

4. Akhlak mulia simbol segenap kebaikan 

Kebaikan itu macam-macam bentuknya. Banyak sekali cara yang 

bisa dilakukan untuk berbuat kebaikan. Manusia yang melakukan  

kebaikan, pada hakekatnya adalah melakukan kebaikan untuk dirinya 

sendiri. Artinya, dengan kebaikan yang dilakukannya, juga akan 

mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain bagi dirinya, baik itu kebaikan 

yang bersifat material maupun non material.47 

5. Akhlak merupakan pilar kehidupan dalam masyarakat 
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Masyarakat merupakan kumpulan orang dari berbagai latar 

belakang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. 

Berdasarkan keragaman itu, diperlukan adanya satu consensus yang 

menjadi kesepakatan bersama, yaitu kesamaan konsep tentang baik dan 

buruk. Masyarakat yang didominasi oleh orang-orang yang berakhlak baik, 

akan menciptakan kehidupan yang kondusif, rukun, aman, dan damai. Oleh 

karena itu, setiap bagian dari masyarakat harus berupaya untuk 

memberbaiki akhlak dirinya dan orang-orang di sekitarnya untuk mencapai 

kehidupan yang kondusif, rukun, aman, dan damai48 

 

I. Ruang Lingkup Akhlak 

Menurut Muhammad‟Abdullah Draz, seperti dikuti oleh Ilyas, ia 

membagi ruang lingkup akhlak menjadi lima bagian, yaitu: 

a. Akhlak pribadi (al-akhlaq al-fardhiyah), yang terdiri atas perintah, 

larangan, sesuatu yang mubah, dan akhlaq dalam keadaan darurat. 

b. Akhlak berkeluarga (al-akhlaq al-usariyah), yang terdiri atas hak dan 

kewajiban antara orang tua dan anak, hak dan kewajiban suami istri, dan 

kewajiban terhadap kerabat. 

c. Akhlak bermasyarakat (al-akhlaq al-ijtimaiyyah), yang terdiri atas 

perintah, larangan, dana dab bermasyarakat. 

d. Akhlak bernegara (al-akhlaq ad-daulah), yang meliputi hubungan antara 

pemimpin dan rakyat, serta hubungan luar negeri. 
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e. Akhlak beragama (al-akhlaq ad-diniyah), yaitu kewajiban kepada 

Allah.49 

 

J. Nilai-Nilai akhlak yang Termuat dalam Misi SMP Muhammadiyah 8 Batu 

Nilai-nilai akhlak yang termuat dalam misi SMP Muhammadiyah 8 Batu, 

antara lain: 

1. Religius 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “religius” diartikan 

sebagai sesuatu yang bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkut-paut 

dengan religi.50 Sikap religius merupakan bentuk akhlak dalam dimensi 

vertical, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. 

Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman dalam Ary Ginanjar, Sikap 

religius dalam diri seseorang akan tampak dari caranya menjalankan tugasnya, 

yaitu antara lain: 

a. Kejujuran 

Salah satu rahasia untuk meraih kesuksesan menurut Gay Hendricks 

dan Kate Ludeman adalah selalu berkata jujur. Ketidakjujuran kepada 

orang lain hanya akan membuat seseorang terjebak dalam kesulitan yang 

berlarut-larut. total dalam kejujuran adalah solusi, meskipun kadang 

kejujuran itu pahit. 

b. Keadilan 

Salah satu sikap orang yang religius adalah mampu berlaku adil kepada 

semua orang, bahkan pada situasi terdesak sekalipun. Mereka berkata, 
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“pada saat saya berlaku tidak adil, berarti saya telah mengganggu 

keseimbangan dunia”. 

c. Bermanfaat bagi orang lain 

Bermanfaat bagi orang lain merupakan salah satu bentuk sikap religius 

yang tampak dalam diri seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad: 

 َخيُْر الناِس أَنْفَعُهُْن ِللناِس 

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama”.(HR. 

Ahmad)51 

d. Rendah Hati 

Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong, mau mendengarkan 

pendapat, dan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dia 

tidak merasa paling benar, karena kebenaran hakiki hanya ada di sisi 

Tuhan. 

e. Bekerja Efisien 

Orang-orang religius  mampu memusatkan pikiran pada pekerjaan 

yang mereka lakukan. Hal ini membuat pekerjaan yang mereka lakukan 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

f. Visi ke depan 

Orang-orang religius  mampu mengajak orang-orang di sekitarnya 

untuk masuk ke dalam angan-angannya, dan mampu menjelaskan secara 

rinci langkah-langkah untuk mencapainya, tetapi pada saat yang sama ia 

optimis menatap realitas masa kini. 

g. Disiplin tinggi 
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Orang-orang religius memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Kedisplinan 

tersebut tumbuh atas dasar semangat dan kesadaran. Mereka beranggapan 

bahwa tindakan yang berpegang teguh pada komitmen diri sendiri adalah 

sesuatu yang bisa menumbuhkan energi tingkat tinggi. 

h. Keseimbangan 

Orang-orang religius  sangat menjaga keseimbangan hidupnya. 

khusunya dalam empat aspek inti kehidupan, yaitu keintiman, pekerjaan, 

komunitas, dan spiritualitas.52   

2. Toleran 

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai 

perbedaan antar kelompok atau individu dalam masyarakat. Sikap toleransi 

sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun 

dan damai, dengan batas-batas yang telah disepakati bersama.53 

Bentuk-bentuk toleransi ada dalam kehidupan masyarakat, antara lain: 

a. Toleransi beragama 

Toleransi yang sangat diperlukan adalah toleransi beragama. Agama 

kini telah menjadi hal yang sensitive dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Kemajemukan agama yang dianut masyarakat Indonesia 

menuntut setiap unsur masyarakat untuk mampu menerima dan 

menghargai perbedaan yang ada, agar tidak tercipta sikap merasa benar 

sendiri, dan menilai orang lain salah. 

b. Toleransi budaya 

Toleransi dalam budaya menjadi satu hal yang sangat penting untuk 

dipahami oleh setiap unsur masyarakat. Budaya yang berbeda 
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menciptakan berbagai perbedaan, misalnya adat dan kebiasaan. Adat 

dan kebiasaan itulah yang akan memengaruhi bagaimana seorang 

individu bersikap dalam masyarakat. 

c. Toleransi politik 

Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan kebebasan bagi 

setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam perhelatan pesta 

demokrasi atau pemilu. Perbedaan pilihan politik adalah hal wajar, 

tetapi diperlukan rasa toleransi agar tetap tercipta kedamaian dan 

kerukunan dalam masyarakat.54 

3. Disiplin 

Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 

dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin dalam praktinya dibagi 

menjadi beberapa aspek disiplin terhadap aturan, disiplin terhadap waktu, 

dan disiplin diri.55 

4. Kreatif 

Kreatif atau kreativitas merupakan daya cipta yang melibatkan proses 

mental dalam memunculkan gagasan atau konsep yang baru. Kreativitas 

seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya keturunan, 

pengalaman, lingkungan sosial yang merangsang daya kreatif, serta 

keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang belum ada 

sebelumnya.56 

5. Peduli lingkungan 

Sikap peduli terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk akhlak 

yang baik dalam dimensi hubungan manusia dengan alam. Kesadaran 
                                                                 

54
 Ibid., hal. 209-210. 

55
 Ibid., hal. 109. 

56
 Ibid., hal. 81. 



untuk peduli terhadap lingkungan bisa dirangsang melalui kegiatan 

edukasi dan pembiasaan, misalnya membiasakan membuang sampak di 

tempatnya, mengedukasi untuk peduli terhadap alam, seperti 

membersihkan sungai, menanam pohon untuk penghijauan, serta edukasi 

budaya hidup bersih.57 

6. Gemar membaca 

Membaca merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan. 

Berkaca pada sejarah, membaca merupakan perintah awal Allah kepada 

Nabi Muhammad yang ummi (tidak bisa membaca dan menulis). Perintah 

tersebut ditandai dengan turunnya surat Al-„Alaq ayat 1-5: 

                                  

                                    

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam,Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (QS. Al-„Alaq: 1-5)58 
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