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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Peneliti akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebelum 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari dasar landasan atas 

penelitian yang dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan 

pengaruh kegiatan keagamaan di sekolah terhadap akhlak siswa yaitu skripsi 

yang ditulis oleh Auzar yang berjudul “Pengaruh kegiatan keagamaan (rohis) 

terhadap akhlak siswa di SMK Negeri 1 Mempura Kabupaten Siak”. Hasil dari 

penelitian ini adalah partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan keagamann 

tergolong kurang karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

kurangnya pengetahuan tentang agama karena siswa kebanyakan lulusan dari 

SMP yang berlatar belakang pendidikan agama yang kurang, selain itu guru 

pembina kegiatan keagamaan memiliki kendala-kendala dalm mengembangkan 

kegiatan keagamaan karena kurangnya kegiatan bimbingan yang diberikan. 

Guru pembina di sekolah ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda, ada yang lulusan dari pendidikan agama dan juga pendidikan umum 

sehingga guru pembina harus diberikan kegiatan bimbingan dalam 

mengembangkan kegiatan keagamaan16.  

Penelitian serupa juga dilakukuan oleh Shofa Kuni Silfiati dengan judul 

“Pengaruh intensitas mengikuti kegiatan keagamaan terhadap perilaku sosial 

Islami siswa kelas XI MA al-Hadi Girikusuma Mranggen Demak”. Hasil dari 

 
16Auzar, Skripsi: Pengaruh Kegiatan Keagamaan (Rohis) Terhadap Akhlak Siswa di SMK 

Negeri 1 Mempura Kabupaten Siak, 2009, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hal 49-50. 
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penelitian ini menyatakan bahwa intensitas mengikuti kegiatan keagamaan 

sangat menentukan perilaku sosial Islami siwa, sehingga semakin tinggi 

intensitas mengikuti kegiatan keagamaan maka semakin baik tingkat perilaku 

sosial Islami siswa. Sebaliknya semakin rendah intenitas mengikuti kegiatan 

keagamaan maka semakin rendah pula perilaku sosial Islami yang siswa 

miliki17.  

Skripsi yang disusun oleh Nurul Maisyaroh yang berjudul “Pengaruh 

Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan Terhadap Pengalaman Keagamaan 

Siswa Kelas VIII MTsn Bantul Kota”. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 

pengaruh positif antara keaktifan mengikuti kegaiatan keagamaan terhadap 

pengalaman keagamaan siswa. Selain itu tingkat keaktifan siswa dan 

pengalaman keagamaan siswa ada pada kategori cukup18.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

variabel terikat (y), objek penelitian, dan objek penelitian. Variabel y pada 

penelitian terdahulu seperti pengalaman kegiatan keagamaan dan perilaku 

sosial siswa. Sedangkan pada penelitian ini variabel y yang akan diteliti yaitu 

tentang akhlak siswa seperti akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada 

Rasulullah SAW, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama, akhlak 

kepada lingkungan. Objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada 

jenjang SMK dan MA, sedangkan pada penelitian ini objek ang di teliti yaitu 

siswa pada jenjang SMP. Tempat yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

 
17 Shofa Kuni, Silfiati, Skripsi: Pengaruh Intensitas Mengikuti Kegiatan Keagamaan 

Terhadap Perilaku Sosial Islami Siswa Kelas XI MA Al- Hadi Girikusuma Mranggen Demak, 

Semarang: UIN Walisongo, 2015, hal 67 
18 Nurul Maisyaroh, Skripsi: “Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan Siswa 

Terhadap Pengalaman Keagamaan Siswa Kelas VIII Mtsn Bantul Kota”, Yogjakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2009, hal 94.  
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yaitu Pekanbaru Riau dan Jawa Tengah seperti Demak dan Bantul. Sedangkan 

dalam penelitian ini bertempat di Kota Batu Jawa Timur.  

 

B. Kerangka Teoritis 

1. Kegiatan Keagamaan  

a. Pengertian Kegiatan Keagamaan 

Agama berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tidak kacau, 

maksud dari agama adalah peraturan yang mengatur manusia agar tidak 

kacau. Agama adalah aturan dari Allah untuk petunjuk kepada manusia 

agar dapat selamat dan sejahtera hidupnya di dunia dan di akhirat 

dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan yang terdapat dalam al-

Quran dan as-Sunnah19. 

Menurut Elizabeth keagamaan adalah gejala yang begitu sering 

terdapat dimana-mana. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin 

dan juga perasaan takut. Agama melibatkan diri seseorang dalam 

masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia baik kehidupan 

individu maupun kehidupan sosial20. 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada 

Rasulullah SAW. Dalam Islam terdapat nilai yang menjadi acuan 

pemeluknya dalam berperilaku21. 

 
19 Imam Subqi, “Pola Komunikasi Keagamaan Dalam Membentuk Kepribadian Anak”, Inject 

(Interdisciplinary Journal Of Communication), Vol 1, Nomor 2, Desember 2016, hal 167.  
20 Hadiawati,  . . . . .hal 20. 
21 Abdul Mujib, “Pengembangan Psikologi Islam Melalui Pendekatan Studi Islam”, Junal 

Psikologi Islami, Vol I, Nomor 1, Juni 2005, hal 17. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

keagamaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan berhubungan dengan 

agama atau kegiatan religius yang dilakukan oleh setiap manusia untuk 

berinteraksi denga Tuhannya. 

 

b. Tujuan Kegiatan Keagamaan  

Semua bentuk kegiatan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. 

Secara umum tujuan kegiatan keagamaan tidak terlepas dari tujuan 

pendidikan agama Islam karena kegiatan keagaaman diakukan agar 

siswa dapat memahami, mengamalkan ajaran-ajaran Islam serta agar 

menjadi pribadi yang lebih baik.  

Tujuan pendidikan Islam secara nasional terdapat dalam Undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan Nasional22, 

yaitu: 

“Membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, 

berkepribadian, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, 

keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki rasa seni, serta 

bertanggung jawab bagi masyarakat, bangsa dan negara”.  

 

Tujuan pendidikan  yang paling utama yaitu mempertinggi akhlak 

hingga mencapai kategori akhlakul karimah. Tujuan tersebut sama 

dengan tujuan yang hendak dicapai oleh misi kerasulan yaitu 

membimbing manusia agar berakhlak mulia23. 

 
22 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2010, hal 55. 
23 Yoke Suryadarma dan Ahmad Hifdzil Haq, “Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-

Ghazali”, Jurnal at-Ta’dib, Vol. 10. No. 5, 2015, hal 364. 
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Pendidikan Islam tidak hanya untuk membekali siswa dalam ilmu 

pengetahuan saja namun juga membekali siswa akhlak yang baik. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut sekolah dapat memberikan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilaksanakan. Menurut 

Muhammad Yunus tujuan pendidikan Agama adalah: 

1) Menanamkan rasa cinta dan taat kepada Allah SWT. dengan 

mengingatkan bahwa nikmat Allah SWT. sangat banyak sampi tak 

terhingga. 

2) Menanamkan i’tikad yang baik, mengajarkan siswa untuk mentaati 

segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sehingga 

siswa akan selalu takut akan dosa dan beribadah kepada Allah 

dengan mengharap pahala dan ridho-Nya. 

3) Mendidik akhlak yang baik sejak dini. 

4) Mengajarkan hukum-hukum agama Islam agar siswa mengetahui 

hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh Allah di dalam al-Qur’an 

maupun Hadist. 

5) Memberikan pengajaran dan nasehat yang baik kepada siswa untuk 

bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat.  

6) Membentuk warga negara yang baik, berbudi pekerti luhur, 

berakhlak mulia serta berpegang teguh terhadap agama24. 

Maka dapat disimpulkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan 

keagamaan adalah untuk membentuk akhlak siswa agar lebih baik, 

bertanggungjawab atas segala perbuatannya,  terbentuknya iman yang 

 
24 Fatah Syukur, “Reorientasi Manajemen Pembelajaran PAI dan Deradikasi Agama”, Jurnal 

Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015, hal 122. 
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kuat, serta siswa diharapkan mampu untuk mengimplementasikan di 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

c. Macam-Macam Kegiatan Keagamaan di Sekolah  

Ibadah merupakan wujud dari keimanan kepada Allah  di dalamnya 

terkandung nilai-nilai postif seperti rasa taqwa kepada Allah seperti 

yang dijelaskan dalam firman Allah Swt.  Qs. Al-Baqarah ayat 21: 

لاقاُكْم واالَِّذينا ِمْن ق اْبِلُكْم  ا النَّاُس اْعُبُدوا رابَُّكُم الَِّذي خا َيا أاي ُّها
 لاعالَُّكْم ت ات َُّقونا 

“Hai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu 

dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertaqwa”25. 

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 

umat-Nya agar selalu beribadah kepada-Nya dimana pun kita berada, 

termasuk di lingkungan sekolah sehingga akan menjadikan siswa 

bertaqwa kepada Allah SWT.  

Umat Islam dalam beribadah dapat dilakukan dengan bermacam-

macam kegiatan atau aktivitas. Kegiatan keagamaan yang terdapat di 

lingkungan sekolah diantaranya adalah: 

1) Shalat Wajib  

Shalat merupakan rukun Islam yang ke dua. Shalat wajib 

merupakan shalat yang harus dikerjakan jika ditinggalkan mendapat 

dosa. Shalat wajib terdiri atas shalat subuh, dhuhur, asar, magrib dan 

isya’. Allah telah menunjukkan kepada umatnya bahwa shalat bisa 

 
25 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 4. 
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mencegah seorang muslim dari hal-hal yang diharamkan. Shalat 

merupakan cara untuk membersihkan hati dan mencusikan diri dari 

dosa dan mencegah untuk berbuat dosa. Shalat juga sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan akhlak, jika umat Islam 

melaksanakan dengan khusyuk maka dapat meluruskan akhlak dan 

mendapatkan keuntungan dalam hidupnya26. 

Shalat diharapkan dapat menghasilkan akhlak yang mulia 

seperti bersifat tawadhu’, peduli dengan sesama. Selain itu shalat 

yang dilaksanakan secara berjamaah dapat mengajarkan kita 

kebersamaan, menghargai dan kesejahteraan sesama manusia yang 

ditunjukkan imam dan makmum berada disatu tempat, tidak saling 

berebut menjadi imam, jika imam batal dengan rela untuk digantikan 

yang lainnya, selesai shalat saling berjabat tangan. Semua hal 

tersebut mengadung ajaran akhlak yang baik27. Allah 

memerintahkan agar umat islam shalat fardu dengan berjamaah dan 

Allah telah menjanjikan pahala 27 derajat lebih banyak daripada 

shatat sendirian. Hal tersebut dijelaskan dalam hadist yang berbunyi: 

ْبٍع واِعْشرِينا داراجاة  صاالاُة اْلْامااعاِة أاْفضاُل ِمْن  صاالاِة اْلفاذِ  ِبسا  

“ Shalat Jamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat 

sendirian”28. 

 

 

 

 

 

 
26 Muhammad Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam dan Akhlak,  Jakarta: Amzah, 2013, hal 224. 
27 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: PT. Raja Grafindopersada Persada, 2002, hal 26. 
28 HR. Bukhori no. 645 dan Muslim no. 650 
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2) Shalat Sunnah 

Shalat sunnah merupakan shalat yang apabila dikerjakan 

mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. 

Macam-macam shalat sunnah yang dapat dilaksanakan di sekolah 

yaitu: 

- Shalat rawatib : shalat sunnah yang menyertai shalat fardu baik 

sebelum maupun sesudah.  

- Shalat dhuha : shalat sunnah yang terdiri dari dua rakaat dan 

maksimal delapan rakaat yang dilakukan setelah terbitnya 

matahari sampai satu jam menjelang dhuhur29. 

3) Zakat  

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan 

membersihkan harta dari petaka-petaka. Seperti yang dijelaskan Qs. 

At-Taubah ayat 103: 

تاكا   يِهْم ِِباا واصالِ  عالاْيِهْم ۖ ِإنَّ صاالا قاة  ُتطاهِ رُُهْم واتُ زاكِ  ُخْذ ِمْن أاْموااِِلِْم صادا
يٌع عاِليمٌ  ُ َسِا ُْم ۗ وااَّللَّ  ساكاٌن ِلا

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka”30. 

 

Berdasarkan ayat di atas zakat dapat mensucikan dan 

membersihkan dari dosa dan akhlak tercela. Zakat dapat 

memperkokoh tali silaturahmi dengan sesama dan juga dapat 

meyuburkan kebaikan hati31. 

 
29 Nasrul Umam dkk, Shalat Sunnah Hikmah dan Tuntunan, Jakarta Selatan: Qultum Media, 

2007, hal 1-13. 
30 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 203. 
31 Muhammad Fauqi Hajjaj, .hal 246. 
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4) Peringatan Hari Besar Islam  

Peringatan hari besar yaitu kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan untuk memperingati hari besar Islam seperti maulid 

Nabi, Isra’ miraj, idul adha dan hari-hari besar lainnya. Kegiatan-

kegiatan tersebut diharapkan akan menanamkan keimanan kepada 

siswa.  

5) Tadarus al-Quran  

Al-Qur’an merupakan sumber ajaran Islam yang memuat 

nilai-nilai agama. Membaca  al-Qur’an dalam kehidupan umat Islam 

memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui isi dan untuk mendalami 

sumber-sumber nilai yang menjadi pedoman hidup umat Islam32. 

Hendaknya dalam membaca al-Qur’an senantiasa memperhatikan 

tajwid dan membacanya dengan tartil yaitu membaguskan bacaan 

al-Qur’an dengan jelas dan teratur sesuai dengan hukum ilmu tajwid. 

Apabila membaca al-Qur’an dengan terburu-buru dan tidak 

memerhatikan kaidah-kaidah dalam membaca al-Qur’an maka bisa 

jadi maknanya akan berlainan. Ketika seseorang memerhatikan dan 

menerapkan kaidah-kaidah dalam membaca al-Quran maka akan 

bertambah pahala dalam membaca al-Qur’an dan menunjukkan 

kesungguhan seseorang dalam membaca al-Quran33.  

 
32 Suherman, “ Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an Terhadap Hail Belajar 

Mahasisea Politeknik Negeri Medan”, Jurnal Ansiru PAI, Vol. 1, Nomer 2. Juli-Desember 2017, hal 

3. 
33 As’as Human, Cara Cepat Belajar Tajwid Praktis, Yogjakarta: Balai Litbang LPTQ Team 

Tadarus “AAM”, 2002, hal 4. 
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Selain itu bentuk-bentuk pembiasaan kegiatan keagamaan 

yang dapat dilakukan guru terhadap siswa diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan di sekolah setiap 

hari misalkan tadarus al-Qur;an, shalat dhuha, infaq jum’at, 

shalat dhuhur dan asar secara berjamaah. 

2) Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan tiba-tiba 

misalkan menjenguk teman yang sakit, minta tolong dengan 

baik, dan menawarkan pertolongan dengan baik. 

3) Pemberian teladan yaitu kegiatan pemberian contoh yang baik 

kepada siswa misalkan sopan santun dalam berperilaku, 

disiplin34.  

Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut perlu dilaksanakan di 

lingkungan sekolah dengan mengharapkan agar siswa dapat 

mengamalkan nilai-nilai kaagamaan di kehidupannya. Dalam upaya 

mengembangkan kegiatan keagamaan seorang guru harus kreatif  

dalam mencari cara agar kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan secara istiqomah dapat meciptakan akhlak yang 

baik untuk siswa menurut ajaran agama35. Pendidikan agama di 

sekolah tidak hanya membekali pengetahuan saja kepada siswa 

namun juga harus menanamkan akhlak yang baik pada siswa. 

 
34 Muhammad Noer, “Studi Tentang Efektifitas Tadarus Al-Qur’an Dalam Pembinaan 

Akhlak Di SMPN 8 Yogyakarta”. Jurnal Cendikia, Vol. 11. No. 1, hal 119. 
35 Muhaimin dkk, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal 298. 
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2. Akhlak dalam Islam 

a. Pengertian Akhlak  

Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu khuluk yang 

berarti perilaku, baik perilaku terpuji ataupun tercela. Seperti firman 

Allah SWT. dalam surah al-Syu’ara ayat 137: 

 

ا ِإَّلَّ ُخُلُق اْْلاوَِّليا  ذا  ِإْن هاَٰ
“(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 

dahulu” 36 

 

Ayat di atas menggunakan kata khuluk  yang berarti adat 

kebiasaan. Sehingga secara bahasa khuluk itu suatu adat kebiasaan, 

budi pekerti manusia. Secara istilah ada pendapat dari beberapa ahli 

tentang definisi tentang akhlak, diantaranya yaitu: 

1) Imam Ghazali  

“Khuluq merupakan kondisi jiwa yang tertanam kuat yang 

darinya terlahir sikap amal secara mudah tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan” 37. 

 

2) Abu Bakar al-Jazairy  

“Sebentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, yang 

menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela 

dengan cara disengaja”38. 

 

 

 

 
36 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 373. 
37 Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak Panduan Perilaku Muslim Modern, Solo: Era Intermedia, 

2004, hal 13 
38 Nurseri Hasnah Nasution, “Metode Dakwah Dalam Membentuk Akhlak Mahmudah 

Remaja”, Wardah: Nomor 23, Desember 2011, hal 167. 
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3) Abdul Karim Zaidan  

“Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam 

jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat 

menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih 

melakukan atau meninggalkannya”39. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

akhlak merupakan perilaku atau perbuatan manusia yang tertanam 

dalam jiwa serta dapat menimbulkan perilaku terpuji maupun 

perilaku tercela tanpa melalui proses pemikiran. Akhlak yang 

tertanam dalam diri seseorang berdasarkan tingkat keimanan dan 

ketaqwaan seseorang terhadap Allah SWT. 

 

b. Macam-macam Akhlak dalam Islam 

Islam akhlak membagi akhlak berdasarkan sifatnya menjadi 2 

yaitu: 

1) Akhlak terpuji (akhlakul karimah) yaitu tingkah laku yang baik atau 

mulia cerminan dari iman yang sempurna dan baik yang sesuai 

dengan ajaran-ajaran Islam. Contoh-contoh akhlak terpuji adalah 

sabar, jujur, dan ikhlas40.  

2) Akhlak tercela (akhlakul mazmumah) yaitu tingkah laku yang buruk 

atau salah, misalnya bebohong, pemarah. 

Akhlak yang paling diutamakan di ajaran Islam yaitu akhlak 

terpuji atau akhlakul karimah. Dalam membentuk akhlak yang baik 

 
39 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam 

(LPPI), 2001, hal 3. 
40 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, Jakarta: Rajawali, 1992, hal 44. 
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dengan menggunakan cara pembiasaan dan mendidik anak sedini 

mungkin sampai dewasa atau bahkah sampai menjelang kematian41. 

Sedangkan akhlak berdasarkan subjeknya42 yaitu: 

1) Akhlak kepada Allah SWT.  

Akhlak kepada Allah dapat ditunjukkan dengan bertingkah 

laku yang baik yang dapat dicerminkan melalui ibadah seperti puasa 

shalat. Allah menciptakan manusia dan mengatur hidup manusia 

dengan adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh umat 

manusia43. Beberapa akhlak kepada Allah yaitu sebagai berikut: 

a) Selalu bertaqwa kepada Allah SWT. 

Taqwa yaitu menjauhkan diri dari segala bentuk dosa 

dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan Allah dalam QS. Ali Imran ayat 102 yang berbunyi:  

ُوُتنَّ ِإَّلَّ واأانُتم  ا ٱلَِّذينا ءااماُنو۟ا ٱت َُّقو۟ا ٱَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِهۦ واَّلا َتا َياَٰأاي ُّها
 مُّْسِلُمونا 

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 

sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah sekali-

kali kamu melainkan dalam keadaan beragama Islam”44 

 

Di dalam ayat tersebut memerintahkan kepada orang yang 

beriman supaya bertaqwa kepada Allah dengan mengerahkan 

semua potensi yang dimiliki45. 

 
41 Nurhayati, “Akhlak dan Hubungannya dengan Aqidah Dalam Islam”, Jurnal Mudarrisuna, 

Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2014, hal 295. 
42 Nurseri Hasnah Nasution, ..hal 167. 
43 Syarifah Habibah, “Akhlak dan Etika Dalam Islam”, Jurnal Pesona Dasar, Vol 1, Nomor 

4, Oktober 2015, hal 78. 
44 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 63. 
45 Yunahar Ilyas,  ..hal 17. 
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b) Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan Allah SWT. 

Seorang muslim harus bertanggung jawab atas amanah 

yang diberikan. Pada dasarnya kehidupan ini merupakan amanah 

dari Allah yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di 

hari kiamat.  

c) Ridha terhadap ketentuan Allah SWT. 

Seorang muslim harus yakin terhadap apa yang telah Allah 

berikan kepadanya baik berupak kebaikan ataupun keburukan. 

Seperti ketika dilahirkan di dalam keluarga yang berada maupun 

keluarga yang kurang. Manusia pandangan terhadap sesuatu 

yang sangat terbatas, sehingga bisa saja sesuatu yang di pandang 

manusia bak ternyata membawa bencana dan sebaliknya sesuatu 

yang di pandang manusia buruk malah membawa keberkahan 

untuk dirinya. 

d) Bertaubat kepada Allah SWT. 

Manusia hidup di dunia tidak pernah luput dari dosa serta 

sifat lalai dan lupa, maka dalam Qs. Al- Imran ayat 135 yang 

berbunyi: 

ف اعاُلو۟ا فاَِٰحشاة  أاْو ظالاُموأ۟ا أانُفساُهْم ذاكاُرو۟ا ٱَّللَّا فاٱْست اْغفاُرو۟ا ِلُذنُوِِبِمْ واٱلَِّذينا ِإذاا   
ُ واَلْا ُيِصرُّو۟ا عالاىَٰ ماا ف اعاُلو۟ا واُهْم ي اْعلاُمونا   وامان ي اْغِفُر ٱلذُّنُوبا ِإَّلَّ ٱَّللَّ  

 

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mnegerjakan 

perbuatan keji atau  menganiaya diri sendiri mereka ingat 

akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang 

mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain 
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dari pada Allah ? dan mereka tidak meneruskan perbatan 

kejinya itu, sedang mereka mengetahui”46  

 

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa  jika seorang 

muslim telah melakukan kemaksiatan atau dosa maka segera 

meminta ampun kepada Allah atau bertaubat kepada Allah 

SWT. 

e) Selalu beribadah kepada Allah SWT. 

Al- Qur’an menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim 

yaitu beribadah kepada Allah. Seperti yang dijelaskan Qs. Az-

Zariyat ayat 56: 

 

ْنسا ِإَّلَّ لِي اْعُبُدونِ  لاْقُت اْلِْنَّ وااْْلِ  واماا خا
 

“Dan tidaklah Aku  menciptakan jin dan manusia, 

melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”47. 
 

Sebagai umat Islam wajib beribadah kepada Allah bukan 

hanya ibadah yang mahdhah saja seperti shalat, puasa, zakat, haji 

dan sebagainya. Namun ibadah padaa saat beraktivitas dalam 

kehidupan sehari-hari dan dapat menerapkan ketentuan-

ketentuan atau hukum Allah SWT48. 

2) Akhlak kepada Rasulullah SAW. 

Mencintai Rasulullah merupakan bagian dari iman dan wajib 

dilakukan oleh setiap manusia. Semua umat Islam harus mengimani 

 
46 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 67. 
47 Ibid, hal 522. 
48 Nurhayati, hal 297. 
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bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT49. Berakhlak kepada 

Rasulullah merupakan suatu sikap yang harus manusia lakukan sebagai 

rasa terima kasih atas perjuangan beliau50. Cara berakhlak kepada 

Rasulullah saw. dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW.  

b) Mencintai dn memuliakan Rasulullah SAW. 

c) Mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW51. 

3) Akhlak kepada alam sekitar. 

Salah satu akhlak terpuji bagi Allah yaitu menjaga lingkungan 

sekitar. Islam mewajibkan bagi seluruh umatnya untuk menjaga 

lingkungan sekitar seperti hutan, hewan dan sumber daya alam lainnya. 

Qs. Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi: 

 ظاهارا اْلفاسااُد ِف اْلباِ  وااْلباْحِر ِباا كاساباْت أاْيِدي النَّاِس لُِيِذيقاُهم

 ب اْعضا الَِّذي عاِمُلوا لاعالَُّهْم ي اْرِجُعون   
 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar 

mereka kembali (ke jalan yang benar).52” 

 

Berdasarkan ayat di atas Allah menciptakan alam semesta untuk 

dimanfaatkan manusia demi kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya. 

Tugas manusia di bumi yaitu sebagai khalifah yang bertugas untuk 

 
49  Akilah Mahmud, “Akhlak Terhadap Allah dan Rasulullah saw.” Sulesana, Volume 11 

Nomor 2 Tahun 2017  hal 62.  
50 Syarifah Habibah, ... ,hal 81. 
51 Ibid, hal  82.  
52 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 408-409. 
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menjaga bumi dari kerusakan. Manusia diperbolehkan untuk mengolah 

dan memanfaatkan alam sekitar namun dalam kenyataannya manusia 

memiliki sifat yang rakus dalam memanfaatkan alam sekitar sehingga 

menyebabkan kerusakan di alam seperti kekeringan, banjir , tanah 

longsor dan hal tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan bagi manusia 

sendiri. 

Oleh sebab itu, manusia diwajibkan untuk menjaga kelestarian 

alam, dan mengambil manfaatnya secara benar agar dapat 

memakmurkan hidup manusia serta menyanyangi semua makhluk 

ciptaan Allah SWT.  Manusia diharapkan senantiasa ingat kepada Allah 

dan selalu mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhkan dari 

bencana53.  

4) Akhlak kepada sesama manusia. 

Akhlak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari karena berbuat baik kepada sesama manusia merupakan 

ajaran agama Islam. Akhlak yang dimaksud disini adalah akhlak kepada 

sesama manusia bukan menyangkut masalah keyakinan. Artinya dengan 

sesama manusia kita harus berbuat baik, tidak saling menyakiti baik 

perasaan maupun badan, dan saling menghormati dengan sesama tidak 

memandang dalam perbedaan keyakinan. 

Menurut Jalaluddin akhlak terhadap sesama manusia meliputi: 

a) Menghormati dan menghargai perasaan orang lain. 

b) Memenuhi janji dan pendai berterimakasih 

 
53 Erwin Jusuf Thaib, “Konsepsi Dakwah Islamiyah Dalam Konteks Konservasi Alam dan 

Lingkungan”, Jurnal Al-Ulum, Volume 11, Nomor 1, Juni 2011. hal 145. 
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c) Saling menghargai 

d) Menghargai status manusia sebagai makhluk Allah yang peling 

sempurna54.    

5) Akhlak kepada diri sendiri. 

Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjaga jasmani dan 

rohaninya. Untuk menjaga kesehatan jasmani umat Islam dianjurkan 

untuk memakan makanan yang halal, karena jika umat Islam memakan 

makanan yang haram berarti ia sudah merusak diri sendiri. Selain itu, 

untuk menjaga kesehatan jasmani umat Islam harus menyadari segala 

kesalahan yang diperbuat dan segera meminta ampunan kepada Allah 

SWT. Umat Islam harus mensucikan jiwa agar menjadi orang-orang 

yang beruntung dan harus menjaga dan memelihara akal agar terhindar 

dari pikiran-pikiran kotor.  

Islam juga mengajarkan untuk menjaga pandangan dan 

memelihara kemaluan dengan menutup aurat. Seperti yang dijelaskan 

pada Qs. Al-Ahzab ayat 59:  

اْزواَِٰجكا واب انااِتكا واِنسااأءِ  ٱْلُمْؤِمِنيا يُْدِنيا  َياَٰأاي ُّهاا ٱلنَِّبُّ ُقل ْلِ 
 ُ لاَِٰبيِبِهنَّ ذاَِٰلكا أاْدناَٰأ أان يُ ْعراْفنا فاالا يُ ْؤذاْينا واكاانا ٱَّللَّ عالاْيِهنَّ ِمن جا

 غاُفور ا رَِّحيم ا 
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang 

demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu 

mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”55 

 

 
54 Nurseri Hasnah Nasution, .. hal 168. 
55 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 426. 
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Islam mewajibkan bagi seluruh umatnya untuk menutup aurat 

karena agar terjauh dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti pelecehan 

seksual, perzinaan dan lain sebagainya56. 

 

c. Cara Menanamkan Akhlak Pada Siswa 

Dalam konteks pembelajaran pembiasaan merupakan salah satu cara 

yang dapat digunakan dalam menanamkan akhlak kepada siswa. Dalam 

mewujudkan pembiasaan di sekolah menurut Ahmad Tafsir ada beberapa cara 

yang dapat dilakukan diantaranya adalah: 

1) Memberi contoh (teladan) 

2) Membiasakan hal-hal yang baik 

3) Memberikan motivasi atau dorongan 

4) Memberikan reward 

5) Menghukum untuk mendisiplinkan  

6) Pembudayaan agama57. 

Sedangkan menurut Armani Arief mengatakan bahwa: 

1) Pembiasaan harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan agar 

terbentuk suatu kebiasaan yang konsisten dan permanen. Oleh karena itu 

dibutuhkan pengawasan agar keberhasilan suatu tujuan tercapai. 

2) Pembiasaan harus dilakukan dengan tegas. Apabila ada siswa yang 

melanggar kebiasaan tersebut harus diberikan hukuman dengan tujuan 

untuk mendisiplinkan. 

 
56 Syarifah Habibah, ..hal 82 
57 Muhammad Noer, “Studi Tentang Efektifitas Tadarus Al-Qur’an Dalam Pembinaan 

Akhlak Di SMPN 8 Yogyakarta”, Jurnal Cendikia, Vol. 11, Nomor 1, Juni 2013, hal 116. 
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3) Pembiasaan yang semula bersifat paksaan akan berangsur-angsur berubah 

menjadi kebiasaaan yang dilakukan oleh siswa berdasarkan keinginan hati 

siswa sendiri58.  

Bentuk-bentuk pembiasaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Pembiasaan dalam akhlak, yaitu berupa pembiasaan tingkah laku yang baik, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah misalnya hormat kepada orang yang 

lebih tua, saling menghargai sesama teman, sopan dan santun dalam 

berbicara, dan lain sebagainya. 

2) Pembiasaan dalam ibadah, yaitu berupa pembiasaan salat berjamaah di 

masjid, mengucap salam ketika sebelum masuk kelas59. 

Dengan pembiasaan melakukan kegiatan keagamaan di lingkungan 

sekolah dapat menumbuhkan perilaku-perilaku sebagai berikut: 

1) Pola pikir positif 

Pola pikir positif merupakan salah satu akhlak terpuji. Dengan 

pembiasaan kegiatan keagamaan siswa akan lebih berhati-hati dalam 

berucap, berfikir dan berbuat karena mereka sadar segala sesuatu yang 

diperbuat senantiasa mendapat pengawasan dari Allah SWT. Misalnya 

kegiatan keagamaan bersedekah mengajarkan siswa untuk peduli dengan 

orang lain dan mengajarkan bahwa harta yang kita miliki adalah hanya 

titipan Allah semata. Hal tersebut akan menimbulkan sifat saling 

menghormati, peduli, serta menghargai orang lain.  

 
58 Asep Kurniawan, “Bil Hal Penciptaan Budaya Agma Melalui Pembiasaan Shalat 

Berjamaah Di SMP Islam Al-Azhar 5 Kota Cirebon”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Volume 8, 

Nomor 1, 2017, hal 59. 
59 Supiana dan Rahmat Sugiharto, “ Pembentukan Nilai-nilai Karakter Islami Siswa Melalui 

Metode Pembiasaan”, Jurnal Educan, Vol. 1, No. 1, Februari 2017, hal 101. 
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2) Rasa kebersamaan  

Pada shalat berjamaah menanamkan nilai kebersamaan. Nilai ini dapat 

berkembang di dalam diri siswa agar kelak dapat berinteraksi sosial dengan 

baik dalam masyarakat meskipun berbeda latar belakang sosial dan 

pendidikan yang berbeda. 

3) Disiplin 

Shalat tepat waktu mengajarkan siswa untuk disiplin. Siswa akan 

memiliki sifat hidup yang teratur dan mampu mengatur waktu. Setelah 

tertanam nilai disiplin di dalam diri siswa maka siswa akan taat dengan tat 

tertib sekolah dan tidak akan pernah terlambat60.  

Akhlak membentuk tingkah laku seseorang tanpa memerlukan 

pemikiran. Oleh karena itu, penanaman nilai akhlak sangat menetukan 

terhadap perbaikan kehidupan siswa. Pembentukan akhlak dengan 

pembiasaan-pembiasaan tersebut memang membutuhkan proses yang lama. 

Namun hal tersebut menjadi tantangan bagi pendidik agar siswa tidak 

mengalami krisis moral atau akhlak. Dengan menanamkan pembiasaan-

pembiasaaan yang baik maka akan memberikan pengaruh yang baik pula 

kepada siswa.  

 

 
60 Ibid, hal 64. 


