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AKHLAK  

dan   

ILMU AKHLAQ 

 

 

TUJUAN: 

1. Mengetahui dan memahami makna Akhlaq dan Ilmu Akhlaq serta 

berbagai istilah yang digunakan dalam pembahasan Akhlaq  

2. Dapat mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara 

Akhlaq/Ilmu Akhlaq, Moral, Etika dan Adat Istiadat 

3. Memahami jenis perbuatan yang dikategorikan perbuatan Akhlaq 

4. Mengetahui dan memahami kriteria perbuatan manusia dengan 

tolok ukur  baik dan buruk 

5. Mengetahui dan memahami sasaran Akhlaq 

 

BAB 
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AKHLAQ SEBUAH TERMINOLOGI 

Dalam pembahasan akhlaq terdapat beberapa terminologi yang sering 
digunakan. Disamping istilah akhlaq, term-term dimaksud adalah: Etika, 
Moral, dan adat Istiadat.  

AKHLAQ 

Di dalam  Al-Qur`an, kata “akhlaq” tidak ditemukan, yang ada hanya 
sebuah perkataan dalam bentuk tunggalnya, yaitu kata “khuluq”. Di dalam Al-
Qur`an kata “khuluq”  terdapat pada dua tempat, yaitu:   

Pertama, dalam Surah Al-Qalam (68) ayat 4, yang berbunyi:  

ََّعِظْيٍمََُّّخُلقََّكََّلَعَلىََّوِإن َّ
“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti 

yang agung.” 

Kedua, dalam Surah Al-Syu'ara (26) ayat 137, yang berbunyi:  

 اْْلَو لِْيَنََُّّخُلقَِّإْنََّىَذاَِّإال َّ
“(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.” 

Kendatipun Al-Qur’an tidak menyebut kata akhlaq (kecuali kata 
"khuluq"), tetapi Al-Qur`an berkali-kali menyebutkan konsep yang berkaitan 
dengan kualitas mental dan perilaku manusia. Seperti kata-kata: al-khair 
(kebaikan), al-birr (kebajikan), al-shalih (ketepatan), al-ma'ruf  (kebajikan), al-
hasan (keindahan), al-qist (keadilan), al-sayyi`ah (keburukan), fasad 
(kerusakan), dan lain sebagainya.   

Al-Qur’an juga menjelaskan norma etik yang bersifat perintah dan 
larangan. Seperti: keharusan berlaku  ‘adil dan larangan berbuat zhalim; 
keharusan berbakti kepada orang tua dan larangan menyakiti mereka; serta 
keharusan saling tolong menolong dalam kebajikan dan larangan tolong 
menolong dalam kejahatan (berbuat dosa). 

Adapun di dalam hadits Nabi SAW kata akhlaq banyak dikemukakan, 
salah satunya diungkapkan dalam kitab hadits Sunan Al-Baihaqi (2:472) dari 
Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 )البيهقى هسن)َّاَْلْخاَلقََّّإِن َماَّبُِعْثُتَّْلَُتمَِّمََّمَكارِمََّ
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“Sesungguhnya aku (Nabi Muhammad) diutus untuk menyempurnakan 
akhlaq.” 

Secara kebahasaan kata akhlaq berasal dari Bahasa Arab, yaitu jamak dari 
kata “al-Khuluq” atau “al-khulqu”, yang berarti: (1) tabiat (budi pekerti); (2) al-
‘adah (kebiasaan atau adat); (3) Al-Muru-ah (keperwiraan, kesatriaan atau 
kejantanan); (4) Al-Dîen (agama); dan (5) Al-Ghadlabu (kemarahan) (Kamus 
Al-Munawir: 1997:364).  

Di dalam bahasa Indonesia, kata akhlaq sering diartikan dalam konotasi 
“baik” (perbuatan baik). Seperti diungkapkan dalam Ensiklopedi Pendidikan 
(1976:9): “Akhlaq ialah budi pekerti, watak, kesusilaan (kesadaran etik dan 
moral). Akhlaq adalah kelakuan yang baik yang merupakan akibat dari sikap 
jiwa yang benar terhadap khaliqnya dan terhadap sesama manusia.” Namun 
dalam ajaran Islam istilah akhlaq tidak hanya ditujukan pada perbuatan baik, 
tetapi juga perbuatan buruk.  

Secara terminologis, akhlaq adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap 
dan tindakan manusia di atas bumi. Sistem nilai dimaksud adalah ajaran Islam 
yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijtihad 
(metode berfikir Islami). Pola tindakan dimaksud mencakup pola-pola 
hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama 
manusia (termasuk dengan dirinya sendiri) dan hubungan manusia dengan 
alam semesta (baik benda hidup maupun benda mati).  

Sebagian ulama mendefinisikan akhlaq swebagai berikut:   

(1) Ibnu Maskawaih, beliau mengatakan bahwa: “Akhlaq adalah 
keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 
perbuatan tanpa memerlukan pemikiran.”  

(2) Imam al-Ghazali dalam Kitabnya Ihya Ulumud-Dîn (III: 52), beliau 
mengatakan bahwa: “Akhlaq adalah suatu sifat yang tetap pada 
jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu 
perbuatan (lahir) dengan mudah tanpa membutuhkan 
pemikiran.”   

Pendapat kedua ulama di atas menunjukkan bahwa kata akhlaq mengacu 
pada masalah tabi'at atau perbuatan batin manusia yang memengaruhi dan 
melahirkan perbuatan nyata (lahir). Atau dalam perkataan lain bahwa akhlaq 
merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dibawa sejak lahir 
dan selalu ada padanya. Sifat itu bisa lahir berupa perbuatan baik dan bisa 
juga lahir berupa perbuatan buruk. 

Hakikat akhlaq atau al-khulq adalah, suatu kondisi atau sifat yang telah 
meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari padanya timbul berbagai 

:: r
ep

os
ito

ry.
un

isb
a.a

c.i
d :

:



             Akhlaq dan Ilmu Akhlaq 

 

26 

macam perbuatan dengan cara spontan, mudah, tanpa dibuat-buat, dan 
tanpa memerlukan pemikiran. Jika kondisi atau sifat kejiwaan itu melahirkan 
perbuatan  baik/terpuji menurut pandangan akal dan syara’,  maka ia 
disebut Akhlaq Mahmudah (akhlaq terpuji). Tetapi jika sebaliknya, maka ia 
disebut Akhlaq Mazmumah (akhlaq tercela).  

Dengan demikian, setiap perbuatan dapat disebut akhlaq jika memenuhi 
persyaratan:  

1) perbuatan itu merupakan sifat jiwa yang memunculkan berbagai 
perbuatan dengan cara spontan;  

2) perbuatan itu dilakukan dengan berulang-ulang; 
3) perbuatan itu timbul dengan mudah (menjadi suatu kebiasaan)  tanpa 

dipikir-pikir terlebih dahulu; 
4) perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (tidak kebetulan); dan 
5) perbuatan itu dilakukan dengan bebas/merdeka (tidak ada paksaan). 

ETIKA 

Secara kebahasaan, kata “Etika” berasal dari bahasa Yunani “ethikos, 
ethos” yang berarti: adat, kebiasaan, praktek.” (Kamus Filsafat, 1996: 217).   

Etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat. Sebagaimana 
disebutkan dalam Kamus Istilah Pendidikan dan Umum (1981: 144) bahwa:  
"etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi (baik dan 
buruk)." Jadi, "etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik dan 
buruk.  

Selain etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan 
tentang nilai-nilai itu sediri." Di dalam Dictionary of Education (1973:219) 
dikatakan: Ethics; the study of human behavior not only to find the truth of 
things as they are but also to enquire into the worth or goodness of human 
actions (Etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya 
menentukan kebenaran sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki 
manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia).  

Sebagai bagian dari filsafat, etika menentukan ukuran baik dan buruk 
melalui pertimbangan akal pikiran. Dalam  konteks ini, menurut rumusan 
Hamzah Ya’qub (1983:13) bahwa etika adalah: “ilmu yang menyelidiki mana 
yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan 
manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.”  

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:271) diungkapkan istilah-
istilah yang berhubungan dengan etika, yaitu: etik dan etiket. 
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 Etik, adalah kumpulan asas nilai atau nilai yang berkenaan dengan tingkah 
laku, dan atau nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu 
golongan atau masyarakat. 

 Etiket, adalah tata cara (adat, sopan santun dan sebagainya) masyarakat 
beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusianya. 

Tokoh-tokoh penting dalam etika (Kamus Filsafat:1996) antara lain 
adalah: 
- Demokritos, ia menganggap kesenangan sebagai patokan penilaian. 

Penilaian terhadap kesenangan dan rasa sakit merupakan cara 
penentuan baik dan buruk. 

- Sokrates, ia beranggapan bahwa menderita selalu lebih baik daripada 
berbuat jahat. Dengan begitu ia mengajukan suatu pandangan yang tidak 
melihat pada akibat-akibatnya, tetapi pada prinsip batin. Menurutnya 
kesenangan merupakan salah satu komponennya. 

- Plato, ia memandang yang baik sebagai suatu forma eternal yang harus 
direalisir dalam kehidupan manusia. 

- Aristoteles, tujuan kehidupan ialah kebahagiaan atau eudaimonia 
(kesejahteraan, kesentosaan). Kebajikan dapat ditemukan dengan 
mencari Jalan Tengah Emas (Via media Aura). 

- Agustinus, ia meletakkan prinsip kebahagiaan dalam konteks universal, 
dengan mengambil bagian pada kesempurnaan Allah. 

- Thomas Aquinas, ia mengikuti Aristoteles dan Agustinus, seraya 
memperkenalkan sebuah motif hukum kodrat (lex naturalis). 

- William Ockham, ia mendasarkan semua etika pada kehendak Allah. 
Perintah atau larangan ilahi-lah yang menentukan kebenaran atau 
kesalahan suatu tindakan. 

- David Hume, ia dipengaruhi oleh Teori Moral Sense dari Hutcheson. Dia 
menggabungkan unsur simpati dalam manusia dengan ide-ide 
hedonisme, dan utilitas (kegunaan). Dengan begitu ia menjembatani 
kaum Teori Moral Sense dan kaum Utilitarian. 

- Immanual Kant, ia membangun teorinya berdasarkan prinsip yang 
muncul dari ide hukum, dan menuju imperatif kategoris dan praktis. 

- Bentham, ia pendiri Utilitarianisme. Baginya, tujuan yang harus dicapai 
adalah kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Hedonisme merupakan 
cara untuk memahami yang baik. Kita diajaknya untuk memperhitungkan 
keseimbangan kesenangan dan penderitaan dalam penyelesaian 
masalah-masalah etis. 

- Nietzsche, ia beranggapan bahwa tujuan kehidupan adalah kehendak 
untuk berkuasa, dan ini harus diterjemahkan ke dalam kesempurnaan 
yang melebihi dimensi-dimensi biasa kebaikan dan keburukan. 
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- G. E. Moore, ia  memandang yang baik sebagai suatu sifat yang 
sederhana, yang tidak dapat didefinisikan dengan istilah-istilah yang 
bukan etis. Pandangan ini disebut Intusionisme Etis. Prichard 
menghubungkan Intusionisme Etis dengan ide kewajiban. 

- W. D. Ross, ia membedakan yang benar dari yang baik dan meng-
elaborasi (menguraikan, mengulas) konsep kewajiban prima facie. 

- A. J. Ayer, ia memandang dasar keputusan etis sebagai bersifat emotif 
dan bukan faktual. 

- Stevenso, ia berpendapat bahwa keputusan-keputusan etis merupakan 
campuran makna deskriptif dan emotif. Akan tetapi segi yang paling 
dasar dari keputusan itu adalah ekspresi emosinya. Karena itu, ketidak-
sepakatan etis pada dasarnya merupakan ketidak-sepakatan tentang 
sikap, dan bukan mengenai fakta. 

- Sartre, ia mengidentikkan yang etis dengan pilihan autentik.  

MORAL 

Moral merupakan penjabaran dari nilai, tetapi tidak se-operasional etika. 
Secara etimologis, kata moral (Inggris) berasal dari bahasa Latin: moralis, mos, 
atau moris, yang berarti: adat- istiadat, kebiasaan, cara, dan atau tingkah laku. 
(Kamus Filsafat,1996: 672).  

 Dalam bahasa Indonesia, kata moral diartikan sebagai "ajaran tentang 
baik dan/atau buruk yang diterima umum, mengenai perbuatan, sikap, budi 
pekerti, dan susila". Atau disebut juga kondisi mental yang membuat orang 
tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Jika 
seseorang dikatakan bermoral, maka orang itu mempunyai pertimbangan 
baik dan buruk (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997:665). 

Hamzah Ya’qub mengatakan, bahwa yang disebut moral adalah sesuai 
dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan 
wajar”. Dengan demikian, moral adalah: 

- Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang baik/ buruk, 
benar/salah, tepat/tidak tepat. 

- Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang 
dianggap benar, baik, adil dan pantas. 

- Memiliki: (a) kemampuan untuk diarahkan (dipengaruhi) oleh keinsafan 
(benar-salah), (b) kemampuan untuk mengarahkan orang lain sesuai 
dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah. 

- Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan-nya 
dengan orang lain. 
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Moralitas 

Moralitas atau sering disebut juga ethos ialah “sikap manusia berkenaan 
dengan hukum moral yang didasarkan atas keputusan bebasnya.” Ethos 
terkadang diartikan untuk menunjukkan karakter tertentu. Yang terakhir ini 
didasarkan pada unggulnya satu nilai khusus, unggulnya sikap moral dari satu 
nilai khusus, atau sikap moral dari seluruh bangsa atau kelompok sosial. 
Sebuah tindakan yang baik secara moral ialah tindakan bebas manusia yang 
mengafirmasikan nilai etis objektif dan yang mengafirmasikan hukum moral. 
Buruk secara moral ialah sesuatu yang bertentangan dengan nilai etis  dan 
hukum moral.  

Suatu tindakan bebas dikatakan tidak peduli/indiferen secara moral, kalau 
ia tidak baik atau tidak buruk berkenaan dengan objeknya. Namun, tindakan 
bebas manusia dalam hal tertentu, konkret selalu baik atau pun buruk. 
Karena, paling tidak maksud manusia dalam menjalankan tindakan itu tidak 
indiferen secara moral—baik atau buruk. Sumber dari seluruh kepatutan dan 
ketidakpatutan moral, adalah keputusan bebas kehendak, kemudian sikap 
bijak yang timbul dari keputusan bebas tersebut, dan akhirnya, pribadi atau 
subjek moral. 

Di antara filsuf yang secara khusus menggunakan istilah “moral” atau 
“moralitas” adalah. 

- Shaftesbury, ia memandang moralitas sebagai alamiah, dan tidak 
tergantung dari sanksi-sanksi adikodrati. 

- Fichte, ia mengunggulkan kesadaran moral sedemikian rupa sehingga dia 
menguraikan metafisikanya dalam kerangka kesadaran moral. 

- Kropotkin, ia menyatakan bahwa moralitas berasal dari suatu faktor 
kerjasama timbal balik. 

- Nietzsche, membagi sistem moral ke dalam tipe moralitas tuan dan 
moralitas budak. 

- Santayana, ia menganggap moralitas terpisah dari etika. Etika 
dianggapnya sebagai suatu disiplin rasional. Sedangkan moralitas 
berkaitan lebih erat dengan adat-istiadat atau kebiasaan. Ia membedakan 
bentuk moralitas pra-rasional dan pasca-rasional. 

Kehidupan moral (kehendak baik) terdapat di dalam afirmasi dasar 
terhadap hukum moral. Tindakan individual yang dipandang baik secara 
moral bukan hanya karena kebetulan cocok dengan hukum moral, melainkan 
juga karena mengalir dari sumbernya (nilai moral dari objek). Karena, 
tindakan moral diarahkan menuju objek itu dan menerima ciri etisnya dari 
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objek itu. Manusia menjadi baik secara moral dengan menerima dunia nilai-
nilai seperti ditemukannya dan dengan mengejarnya. 

Kant, mengatakan bahwa problem yang berkenaan dengan prinsip dasar 
moralitas ialah pencarian dasar seluruh nilai objektif. Dasar ini tidak dapat 
ditemukan dalam otonomi dan struktur rasional dari imperatif kategoris. 
Pandangan Kant ini sudah mengandaikan nilai objektif dari tindakan moral.  

Di lain pihak, kebaikan itu berbeda dari kesenangan atau hal yang 
berguna. Karena kebaikan memiliki kualitas menyempurnakan pribadi insani 
secara utuh dan karenanya melindungi martabat insani. Idealnya orang 
Yunani, mengejar keindahan dan kebaikan, condong kepada harmoni estetis 
yang agak berlebihan. Akan tetapi bilamana yang dimaksudkan ialah harmoni 
rohani dan jasmani manusia, maka ideal itu sekaligus tepat dan bermakna. 

Nilai Moral 

Dari segi objektif, soal moral mempunyai “nilai”  yang dalam arti tertentu 
tidak bersyarat dan mutlak, meskipun ia bukan tidak terbatas. Nilai ini 
bersama dengan tujuan tertinggi manusia dan hukum ilahi merupakan dasar 
kekuatan hukum moral kodrat yang mengikat dan tak bersyarat. (Tujuan 
tertinggi manusia adalah kebahagiaan. Ini akan tercapai di dunia lain karena 
manusia menjadi milik Allah). Keburukan (kejahatan) moral ditandai dengan 
ketidakpatutan mutlak yang tidak dapat diimbangi nilai lain bertapa pun 
tingginya. Nilai mutlak dari tatanan moral memerlukan kepatuhan kehendak 
manusia di samping kecenderungan-kecenderungan ingat diri. Dari sini tidak 
dapat disimpulkan, bahwa arti kecenderungan-kecenderungan yang ditata 
secara moral hilang sama sekali. 

Moralitas sebagai Pendidikan Sosial 

Moralitas dapat dikatakan suatu bentuk kesadaran sosial, suatu lembaga 
sosial yang mengatur perilaku  rakyat dalam semua bidang kehidupan sosial 
tanpa kecuali. Ia berbeda dari bentuk-bentuk pengaturan lainya (hukum, 
peraturan-peraturan prosedur adminstratif, ketepan-ketepatan 
pemerintahan, tradisi-tradisi populer, dan sebagainya), karena metode 
pemberian substansi bagi syarat-syarat dan metode pelaksanaannya. Ia 
mengungkapkan syarat-syarat sosial dan kepentingan-kepentingan 
masyarakat dalam bentuk perintah secara spontan dan dikenal secara umum 
serta evaluasi-evaluasi yang didukung oleh kekuatan, contoh masa, 
kebiasaan, adat istiadat dan pendapat umum.  

Sebagai pendidikan sosial yang rumit, maka moralitas mencakup 
komponen-komponen berikut: 
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Pertama, aktivitas moral dari sudut isi dan motivasinya, di dalamnya 
termasuk tindakan-tindakan yang dengannya orang diterima dalam suatu 
masyarakat: norma-norma perilaku mana yang dipeluk rakyat; hal-hal moral 
mana yang disebarkan. 

Kedua, relasi-relasi moral yang mengatur aktivitas ini dan 
memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk kewajiban dan tuntutan-
tuntutan yang berbeda yang dikenakan atas manusia. 

Ketiga, kesadaran moral yang mencerminkan relasi ini dalam bentuk 
paham-paham yang relevan (norma, prinsip, cita-cita sosial dan moral, konsep 
tentang kebaikan dan kejahatan, keadilan dan ketidakadilan).  

Semua bentuk kesadaran moral ini disatukan ke dalam suatu sistem yang 
diatur secara logis. Sistem ini dapat menentukan, memotivasi dan menilai 
tidakan-tindakan moral dengan cara tertentu.    

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa:  
(1) Etika lebih bersifat teoritis, sedangkan “moral” lebih bersifat praktis. 
(2) Etika memandang tingkah laku manusia secara universal (umum), 

sedangkan “moral” secara lokal.  
(3) Moral menyatakan ukuran baik dan atau buruknya perbuatan. Alat ukur 

yang digunakan untuk menilainya adalah norma-norma yang hidup di 
masyarakat. 

(4) Etika menjelaskan ukuran baik dan atau buruk dari perbuatan manusia 
dengan menggunakan akal pikiran. 

ADAT ISTIADAT 

Istilah adat berasal dari bahasa Indo-Arab, yang berasal dari kata bahasa 
arab adatun=kebiasaan, seakar dengan kata urf yang berarti: adat, kebiasaan, 
sesuatu yang diketahui, dan atau terkenal. Pengertian ini menyangkut, benda, 
kualitas orang, maupun tindakan.  Dari kata itu terbentuk Adat, yang 
terutama menunjuk kepada suatu tindakan atau kondisi masyarakat.  

Adat istiadat, merupakan konsep yang mencerminkan perilaku aktual dari 
anggota-anggota kelompok sosial yang besar atau kecil. Adat istiadat juga 
merupakan konsep yang mencerminkan apa yang diizinkan atau dilarang 
untuk diperbuat oleh anggota-anggota itu sendiri. Konsep ini merupakan 
model-model dan patokan-patokan kelakuan yang dianut orang. Adat-istiadat 
secara keseluruhan mengandung moralitas dari suatu komunitas sosial. Adat 
istiadat dapat berbeda karena perbedaan antara kelas-kelas dan lapisan 
sosial, perbedaan tempat mereka dalam sistem sosial dan tingkat 
kebudayaannya (Kamus Filsafat, 1996: 673). 
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Kaidah-kaidah adat istiadat dekat dengan hukum-hukum moralitas. 
Kaidah-kaidah ini menerapkan hukum-hukum moralitas pada situasi kongkrit, 
tertentu dan memiliki tingkat kewajiban yang sama sebagai syarat syarat 
hukum moral. Atau dengan kata lain, kaidah-kaidah itu lebih sering 
menguraikan tindakan-tindakan tertentu bagi suatu kelompok sosial atau 
suatu bangsa tanpa sekaligus memaksakan kewajiban ketat yang 
sesungguhnya. 

Kebaikan atau keburukan moral dari tindakan-tindakan tertentu 
mempunyai sumber-sumber yang berbeda. Yang paling penting dari sumber-
sumber ini ialah obyek langsung yang menentukan kehendak dengan caranya 
sendiri. Selain obyek ini kiranya juga terdapat keadaan-keadaan yang sangat 
penting dalam soal-soal moral, dan juga tujuan atau maksud. 

Persamaan dan Perbedaan : etika, moral, adat istiadat, dan Akhlaq 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, antara moral, etika, adat 
istiadat, dan Akhlaq memiliki persamaan sekaligus perbedaannya. 
Persamaannya adalah terletak pada obyek pembahasan, yaitu sama-sama 
membahas tentang baik-buruknya tingkah laku manusia. Sedangkan 
perbedaannya terletak pada alat ukur yang digunakan dalam menentukan 
baik dan atau buruknya perbuatan manusia: Etika dengan akal pikiran; Moral 
dengan norma-norma yang hidup pada masyarakat yang dijabarkan secara 
kronologis mulai dari yang paling abstrak hingga yang lebih operasional. 
Sedangkan Akhlaq melalui  Al-Qur`an, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Dengan 
demikian, Akhlaq dalam ajaran Islam tidak dapat disamakan dengan etika. 
Etika dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya 
berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Sedangkan akhlaq lebih luas 
maknanya mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak kepada Allah hingga 
kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tubuhan, dan benda-
benda tak bernyawa). 

Dilihat dari segi sumbernya,  etika lebih merupakan kesepakatan 
masyarakat yang hidup pada suatu waktu dan di tempat tertentu. Bila 
masyarakat itu bercorak religius, maka etika yang dikembangkan pada 
masyarakat tersebut akan bercorak religius. Tetapi, bila suatu masyarakat 
bercorak sekuler, maka etika yang dikembangkannya adalah kongkritisasi dari 
jiwa sekuler. 

ILMU AKHLAQ DAN OBYEK PEMBAHASANNYA 

Secara etimologis (Asmaran As, 2002:4),  Ilmu Akhlaq adalah “upaya 
untuk mengenal budi pekerti, perangai, tingkah-laku, dan atau tabi’at 
sesorang sesuai dengan esensinya.” Di dalam Kamus Al-Kautsar 
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(Asmaran,2002: 4), dikemukakan bahwa: Ilmu Akhlaq ialah:  “ilmu yang 
berusaha untuk mengenal tingkah-laku manusia kemudian menetapkan 
hukum atau nilai kepada perbuatan bahwa perbuatan itu baik atau buruk 
sesuai dengan norma-norma akhlaq.” 

Selanjutnya Asmaran  (2002: 5) dengan mengutip pendapat Ahmad Amin  
menjelaskan bahwa Ilmu Akhlaq adalah:  
(a) Ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk;  
(b) Ilmu yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang 

manusia kepada orang lain;  
(c) Ilmu yang menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam 

perbuatan mereka;  
(d) Ilmu yang menunjukkan jalan untuk melakukan apa-apa yang harus 

diperbuat  

Sementara Hamzah Ya'qub (1983:12) merumuskan, bahwa Ilmu Akhlaq 
adalah “ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang 
terpuji dan yang tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan 
batin. Mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang 
terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan manusia.” 

Di dalam The Encyclopedia of Islam (1960:327) dirumuskan bahwa Ilmu 
Akhlaq adalah: It is the science of virtues and the way how to acquire them, of 
vices and the way how to quard against them (=Ilmu tentang kebaikan dan 
cara untuk mengikutinya; ilmu tentang kejahatan dan cara untuk 
menghindarinya). 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa: 

- Ilmu Akhlaq ialah: "Ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia, 
mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan menunjukkan 
perbuatan jahat yang harus dihindari, dalam hubungannya dengan 
Tuhan, manusia, dan makhluk (alam) sekelilingnya." 

- Masalah pokok yang dibahas dalam Ilmu Akhlaq adalah mengenai sifat 
dan kriteria perbuatan manusia serta berbagai kewajiban yang harus 
dipenuhinya.  

- Materi pembahsannya meliputi: (a) norma luhur yang harus menjadi jiwa 
dari perbuatan manusia, (b) etika atau tata cara yang harus dipraktekan 
dalam perbuatan manusia sesuai dengan jenis dan sasarannya.  

Di dalam Kitab Al-Mu’jamu al-Wasith (1972: 202), dijelaskan bahwa Ilmu 
Akhlaq adalah “Ilmu yang membahas tentang nilai-nilai perbuatan manusia 
yang dapat disifati “baik” dan “buruk”. Pengertian ini mengisyaratkan tiga 
variable penting yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Akhlaq,  yaitu:  (1) 
Sifat-sifat manusia; (2) Perbuatan manusia; dan (3) Nilai baik dan buruk.  
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SIFAT-SIFAT MANUSIA 

Manusia adalah makhluk Allah SWT  yang dibekali sejumlah potensi dan 
kemampuan untuk mengetahui, memilih, dan bertindak. Manusia harus 
mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya. Oleh karenanya manusia 
didorong untuk mengenali dirinya secara utuh. Carrel menyatakan bahwa, 
sebenarnya manusia telah mencurahkan perhatian dan usaha yang sangat 
besar untuk mengenali dirinya, tetapi manusia hanya mampu mengetahui 
beberapa segi tertentu saja dari dirinya sendiri (termasuk para psikolog). 
Banyak pertanyaan tentang manusia yang hingga kini masih belum 
memperoleh jawaban yang cukup. Di sinilah letak ketinggian Al-Qur`an 
sebagai wahyu Allah, ia mampu mengungkap tentang manusia bukan saja 
unsur-unsur materialnya, tetapi juga unsur-unsur immaterial dari manusia.  

Berkenaan dengan hal di atas, Abul A’la Maududi, dalam karya besarnya 
The Meaning of The Qur’an, menegaskan bahwa: “Pokok pembicaraan Al-
Qur`an adalah manusia”. Bahkan dalam karyanya yang lain, Maududi 
menandaskan bahwa “tema sentral pembicaraan Al-Qur`an  adalah manusia 
itu sendiri”. Dengan kata lain, Allah SWT  melalui wahyunya menjelaskan 
kepada manusia tentang dirinya dan dunianya. Di dalam berbagai ayat al-
Qur’an manusia dijelaskan dari berbagai sisi, baik yang berkenaan dengan 
asal-usul, bentuk dan kondisi fisik, tujuan, peran, maupun tugas yang 
dipikulnya.  

Asal-usul manusia, dijelaskan dalam al-Qur’an dari segi historis dan 
pertumbuhan fisiknya. Misalnya, Adam a.s, adalah figur yang disebut sebagai 
asal mula manusia yang memiliki karakteristik kemanusiaannya dan 
diciptakan dari unsur tanah, seperti firman Allah dalam surah Al-Hijr (15) ayat 
26: 

                
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah 

liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” (periksa juga: 
Q.S. 15: 28; Q.S. 6: 2) 

Kemudian dalam kejadian berikutnya diorganisir dalam diri manusia yang 
menghasilkan air mani (sperma). Jika air mani masuk ke dalam rahim seorang 
istri, maka air mani itu mengalami proses kreatif, tumbuh dan membentuk 
manusia baru. Seperti diungkapkan dalam firman Allah (Q.S. As-Sajdah (32): 8-
10): 
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“Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (8). 
Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-
Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; 
(tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (10). Dan mereka berkata: "Apakah bila 
Kami telah lenyap (hancur) dalam tanah, Kami benar-benar akan berada 
dalam ciptaan yang baru (dihidupkan kembali untuk menerima Balasan 
Tuhan pada hari kiamat) bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya.” 

Adapun yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia, Al-Qur`an  
menunjukkan antara lain sebagai berikut: 

Pertama, manusia diciptakan oleh Allah Swt dalam bentuk dan keadaan 
yang sebaik-baiknya. Seperti diungkapkan dalam Qur’an Surah At-Tîn  (95): 4  

ْنَساَنَِّفيََّأْحَسِنَّتَ ْقِويمَّ  [4: التيه] َلَقْدََّخَلْقَناَّاْْلِ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya .” 

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt, dalam 
bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Dalam arti, fungsi manusia 
sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi diciptakan oleh Allah Swt, 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 

Kedua, manusia adalah makhluq yang dimuliakan Allah Swt, dari 
makhluq-makhluq lainnya. QS.  Al-Isra (17): 70: 

ََّّ َّوََََّّكر ْمَناَوَلَقْد ََّواْلَبْحِر َّاْلب َرِّ َِّفي ََّوَحَمْلَناُىْم ََّآَدَم َّالط يَِّباِتَّبَِني َِّمَن َناُىْم َرَزق ْ
ََّوَفض ْلَناُىْمََّعَلىََّكِثيٍرَِّمم ْنََّخَلْقَناَّتَ ْفِضياًلَّ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang 
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baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 

Kata “karromnâ” yang diartikan “kemulyaan serta keistimewan” dalam 
ayat ini  maksudnya adalah, bahwa Allah Ta’ala menganugrakan 
keistimewaan kepada manusia yang tidak dianugerahkan kepada makhluk 
lainnya. Ayat ini merupakan salah satu dasar dalam pandangan Islam yang 
berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Siapa pun dia sebagai manusia harus 
dihormati hak-haknya tanpa harus melihat perbedaan. Namun perlu dicatat 
bahwa hak-hak dimaksud adalah anugerah Allah. Dengan demikian, hak-hak 
tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu 
berada dalam bingkai tuntunan agama-Nya. 

Ketiga, manusia adalah makhluq yang amat aniaya dan mengingkari 
nikmat Allah. QS.  Ibrahim  (14): 34: 

ْنَساَنَّ َّاْلِْ َوآتَاُكْمَِّمْنَُّكلََِّّماََّسَأْلُتُموُهََّوِإْنَّتَ ُعدُّواَّنِْعَمَتَّاهلِلَّاَلَُّتْحُصوَىاَِّإن 
 [34: إبراهيم] َلَظُلوٌمََّكف ارَّ

Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa 
yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat 
Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu 
sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). 

Kata “zhalim” dalam ayat ini antara lain berarti menzalimi dan 
menghalangi orang lain untuk memperoleh haknya; atau mengambil dari 
yang seharusnya dia ambil; atau bersifat mubadzir; menyia-nyiakan sesuatu 
dan tidak menggunakannya pada tempat yang semestinya. Ayat ini 
menunjukkan tentang sikap manusia yang sering durhaka terhadap aneka 
anugerah Allah. Mereka tidak mensyukurinya, karena itu mereka dikecam. 

Keempat, manusia adalah makhluq yang paling banyak membantah. QS. 
Al-Kahfi (18): 54) 

َناَِّفي ْنَساُنََّأْكثَ َرََّشْيٍءَََّّوَلَقْدََّصر ف ْ َىَذاَّاْلُقْرَآِنَِّللن اِسَِّمْنَُّكلََِّّمَثٍلَّوََكاَنَّاْلِْ
 َجَداًلَّ

Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-
Qur`an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk 
yang paling banyak membantah. 

Kelima, manusia adalah makhluk yang sering berkeluh kesah lagi kikir. QS: 
Al-Ma’arij(70): 19: 
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ْنَساَنَُّخِلَقَّ  [19: المعارج]ََّىُلوًعاِإن َّاْْلِ

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.” 

Kata “halu’â” dalam ayat ini menurut M. Quraish Shihab (Tafsir Al-
Mishbah,14: 441) berarti “cepat gelisah” atau keinginan yang meluap-luap 
semacam “rakus”. Karena itu, dalam ayat berikut-nya (ayat 20-21) 
diterangkan bahwa sifat yang meluap-luap inilah yang kemudian manusia 
menjadi “goyah jika disentuh keburukan”, dan “kikir (enggan memberi 
kebaikan) ketika ia memperoleh kebaikan”.  

Sifat gelisah dan meluap-luap dalam berkeinginan ini pada gilirannya 
menimbulkan sikap “keluh kesah” jika disentuh keburukan, dan “kikir” ketika 
meraih kebaikan/rizqi. Sebagaimana Firman-Nya dalam Qur’an surah Al-

Ma’arij ayat 21: 

ُرََّمُنوًعا ََّجُزوًعا.ََّوِإَذاََّمس ُوَّاْلَخي ْ  -20/المعارج] إَذاََّمس ُوَّالش رُّ

“Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah; Dan apabila ia 
mendapat kebaikan ia amat kikir.” 

Uraian dan ayat-ayat di atas, menggambarkan bahwa manusia memiliki 
potensi untuk menempati derajat yang tinggi sehingga ia menjadi makhluk 
terpuji, sekaligus ia juga memiliki potensi untuk menempati posisi yang 
rendah dan hina sehingga ia menjadi makhluk tercela. Oleh karena itu, Allah 
SWT  menyediakan pilihan bagi manusia. Seperti diungkapkan dalam surah Al-
Balad (90): 10: 

 [10: البلد] َوَىَديْ َناُهَّالن ْجَدْينَّ

“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (jalan ke-bajikan dan 
jalan kejahatan).” 

Manusia memiliki potensi dasar yang dikenal dengan istilah “fitrah”. 
Dalam arti bahwa manusia secara esensial memiliki kepercayaan akan 
kerububiyahan Allah (bimbingan Allah). Dengan fitrahnya manusia 
mengemban tanggung jawab secara mandiri dalam bertingkah laku. Apa yang 
diperbuat manusia pada akhirnya akan dikembalikan pada dirinya sendiri. 
Kebebasan memilih antara jalan yang baik dan jalan yang buruk diberikan 
kepada manusia secara penuh, sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan 
tindakannya sendiri.  
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PERBUATAN MANUSIA 

Ajaran Islam mendudukkan nilai hakiki manusia, kendatipun manusia 
memiliki kesamaan biologis dengan hewan. Manusia dipandang lebih tinggi 
dari hewan karena nilai perbuatannya. Manusia mempunyai akal dan qalbu 
sebagai alat untuk memainkan peranannya dalam menentukan baik dan 
buruk suatu perbuatan yang ditampilkan. Perbuatan manusia, sebagaimana 
dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali (1970:34) meliputi “seluruh aspek 
kehidupan, baik sebagai individu maupun kelompok.”  

Jika dilihat dari segi lahirnya perbuatan, maka perbuatan manusia terbagi 
menjadi dua kriteria, yaitu:  

(a) Perbuatan yang lahir dengan kehendak dan disengaja.  
(b) Perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan tidak disengaja. 

Jenis perbuatan yang pertama (perbuatan yang lahir dengan kehendak 
dan disengaja)  termasuk kepada perbuatan akhlak dan karenanya menjadi 
obyek pembahasan Ilmu khlaq. Sedangkan jenis perbuatan yang kedua 
(perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan tidak disengaja) tidak termasuk 
kepada perbuatan akhlaq, oleh karena itu tidak menjadi obyek pembahasan 
Ilmu Akhlaq. 

Untuk menetapkan bahwa perbuatan manusia itu lahir dengan kehendak 
dan disengaja ada beberapa persyaratan, antara lain:  

(a) Situasi memungkinkan adanya pilihan (bukan karena paksaan),  
(b) Ada kemauan dan kesadaran, sehingga tindakannya dilakukan dengan 

sengaja.  
(c) Tahu apa yang dilakukan, yakni mengetahui nilai baik dan atau buruknya 

perbuatan yang dilakukan itu. 

Menurut ajaran Islam, faktor kesengajaan merupakan penentu dalam 
menetapkan nilai tingkah laku/tindakan seseorang. Seorang muslim tidak 
berdosa karena melanggar syari’at, jika ia “tidak tahu” , “lupa”, dan atau 
“terpaksa”  bahwa dirinya melanggar syari’at. Dalam hal ini Rasulullah Saw, 
bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Dzar yang 
artinya:  

“Sesungguhnya Allah memberi maaf bagiku dari ummatku yang tersalah, 
lupa dan terpaksa.” 

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan 
Hakim, Rasulullah Saw, menyatakan yang artinya:  

:: r
ep

os
ito

ry.
un

isb
a.a

c.i
d :

:



             Akhlaq dan Ilmu Akhlaq 

 

39 

“Tidak berdosa seorang muslim karena tiga perkara: (1) orang gila hingga 
sembuh dari gilanya; (2) orang yang tidur hingga terbangun; dan (3) seorang 
anak hingga ia dewasa”. 

Jadi, perbuatan seseorang karena lupa, tersalah, atau terpaksa, tidak 
dapat dinilai baik atau buruk , karenanya perbuatan tersebut tidak termasuk 
obyek pembahasan Ilmu Akhlaq. 

Perbuatan yang dipertanggung-jawabkan oleh manusia adalah tindakan 
yang lahir dari proses pemilihan atau usaha yang sadar (ikhtiar). Artinya, 
perbuatan itu dilakukan atas dasar pengetahuan, kesadaran, dan 
kemauannya sendiri. Sebaliknya perbuatan yang dilakukan seseorang karena 
paksaan yang benar-benar menekan -padahal ia sendiri tidak menyukainya - 
tidak membebani manusia untuk dipertanggung-jawabkan. Dalam surah Al-
Baqarah (2) ayat 225, Allah Swt.,  menyatakan: 

َّيُ َؤاِخذُُكُمَّاهللَّبِالل ْغِوَِّفيَّأَْيَماِنُكْمََّوَلِكْنَّيُ َؤاِخذُُكْمَّبَِماََّكَسَبْتَّقُ لُوبُُكْمََّّال
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak 

dimaksud (untuk bersumpah)....”  
Dalam surah yang sama ayat ke-173, Allah berfirman: 

ََّغي َْرَّبَاٍغََّوالََّعاٍدََّفالَّإِْثَمََّعلَْيِو... َّ...ََّفَمِنَّاْضطُر 
“... Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya...” 

Lebih tegas lagi Allah menyatakan dalam surah Al-Nahl ayat 106: 

يَمانََّمْنََّكَفَرَّبِاهلِلَِّمْنَّبَ ْعِدَّإِيَمانِِوَِّإال ََّمْنَُّأْكرَِهََّوقَ ْلُبُوَُّمْطَمئَِّ َّ...نٌَّّبِاْْلِ
“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia 

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal 
hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak ber-dosa)....” 

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan manusia dapat 
dinilai sebagai perbuatan akhlaq (baik dan atau buruk) jika perbuatan itu lahir 
dari suatu kehendak (menuju suatu tujuan) dan karenanya menjadi obyek 
Ilmu Akhlaq. Dengan demikian, nilai perbuatan seseorang terletak pada 
kehendak dan tujuan menuju sebuah nilai. Perbuatan manusia tidak terjadi 
dalam ruang yang hampa, melainkan sebuah perbuatan yang lahir atas dasar 
kesadaran dan kehendak untuk mencapai suatu tujuan. Kehendak dan tujuan 
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merupakan dua elemen menjadi satu, dan itulah yang disebut “niat”. Oleh 
karena  itu, Islam menetapkan nilai (baik atau buruk) terhadap perbuatan itu 
dilihat dari niat orang yang melakukannya, tidak dilihat dari hasil akibat 
perbuatan itu. Dengan perkataan lain, perbuatan yang disertai niat baik 
“bernilai baik” meskipun mungkin dipandang “berakibat buruk”. Dan 
perbuatan yang disertai niat buruk, tetap “bernilai buruk” walaupun 
menghasilkan “kebaikan”. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: 

عنوَّقالَّسمعتَّرسولَّعنَّأميرَّالمؤمنينَّأبيَّحفصَّعمرَّبنَّالخطابَّرضيَّاهللَّ
اهللَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّيقولَّ"َّإنماَّاْلعمالَّبالنياتَّ,َّوإنماَّلكلَّامرئَّماَّنوىَّ,َّ
فمنَّكانتَّىجرتوَّإلىَّاهللَّورسولوَّفهجرتوَّإلىَّاهللَّورسولوَّ,َّومنَّكانتَّىجرتوَّإلىَّ

 دنياَّيصيبهاَّوَّامرأةَّينكحهاَّفهجرتوَّإلىَّماَّىاجرَّإليوَّ"َّمتفقَّعليو
“Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu 

'anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya 
mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang 
siapa yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang 
wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang 
ditujunya”.  

Hadits ini menujukkan pentingnya niat dalam  ajaran Islam. Demikian 
pentingnya niat,  Imam Ahmad dan Imam Syafi’i menyatakan bahwa : “Hadits 
tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu.”  Karena kata “Innamaa” yang 
terdapat dalam hadits ini diartikan “hanyasanya/pengecualian” (= baik 
sebagai pengecualian mutlak, maupun  pengecualian terbatas.  Sejalan 
dengan  pendapat di atas, Ahmad Amin (dalam Asmaran) mengatakan: 
"Hukum akhlaq ialah memberi nilai suatu perbuatan bahwa perbuatan itu 
dipandang baik atau buruk tergantung pada niatnya.”  

Selain niat sebagai unsur terpenting  dalam menetapkan nilai perbuatan 
manusia, Islam  juga menetapkan pentingnya “kaifiyat” (tata-cara melakukan 
perbuatan itu). Artinya, sekalipun orang itu memiliki niat yang lurus, tetapi 
melakukannya dengan cara yang salah, maka perbuatan orang itu dinilai 
tercela.  Jika dirumuskan hubungan antara niat dengan kaifiyat dalam kontek 
perbuatan manusia maka akan terlihat rumusan sebagai berikut: 
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- Niatnya lurus + caranya benar = akhlaq terpuji;  

- Niatnya lurus + caranya salah = akhlaq tercela;  

- Niatnya jelek + caranya benar = akhlaq tercela. 

 

  Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 263: 

ٌرَِّمْنََّصَدَقٍةَّيَ ْتبَ ُعَهاََّأذًَّ... َّ...ىَّقَ ْوٌلََّمْعُروٌفََّوَمْغِفَرٌةََّخي ْ
“...Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang 

diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima)...” 

Jadi, perbuatan itu dapat dinilai perbuatan akhlaq (terpuji dan atau 
tercela) menurut ajaran Islam, jika di dalam perbuatan itu terkandung unsur 
niat dan unsur kaifiyat (Niat + Kaifiyat). Akan tetapi, dalam kenyataannya 
sesekali terjadi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu 
“mutasyabih” (samar) sehingga tidak jelas nilainya.  

Tentang perbuatan mutasyabih (samar) ini, menurut para ulama Ilmu 
Akhlaq terbagai menjadi dua kategori, yaitu: (a) Perbuatan yang diikhtiarkan 
agar tidak terjadi. (b) Perbuatan yang sudah diikhtiarkan agar tidak terjadi, 
tetapi tetap terjadi. Perbuatan kategori pertama (perbuatan yang diikhtiarkan 
agar tidak terjadi) masuk pada ruang lingkup obyek pembahasan Ilmu Akhlaq. 
Sedangkan perbuatan kategori kedua (perbuatan yang sudah diikhtiarkan 
agar tidak terjadi, tetapi tetap terjadi) tidak termasuk pada ruang lingkup 
obyek pembahasan Ilmu Akhlaq.  

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa elemen-elemen yang harus 
diperhatikan dari perbuatan manusia yang termasuk pada kategori akhlaq 
adalah: 

(a) Kehendak (karsa) dan tujuan, yakni sesuatu kekuatan yang ada di dalam 
jiwa manusia kemudian kekuatan itu mendorong lahirnya perbuatan. 
Kehendak dan tujuan inilah yang memberi alasan dan dasar bagi 
seseorang untuk berbuat sesuatu. Kehendak dan tujuan merupakan 
unsur yang menentukan arah pilihan dari kecenderungan hati yang  
disebut “niat”. 

(b) Manifestasi (karya),  yaitu cara untuk mewujudkan kehendak dan tujuan 
(niat) dalam bentuk lahir (kongkrit),  selanjutnya disebut “kaifiyat”.  

(c) Jika kehendak/tujuan (niat) dan karya (kaifiyat) bergabung menjadi satu 
kesatuan, maka disebut perbuatan akhlaq. 
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Jika digambarkan keterkaitan antara kehendak dan tujuan (niat) 
kemudian malahirkan perilaku/ tindakan, dapat dilihat dalam gambar  
berikut: 

 

 
 

Gambar: 3  Perilaku Manusia 

Ilustrasi di atas menunjukkan suatu situasi motivasi di mana motif 
(kebutuhan dalam diri seseorang), diarahkan pada tujuan kemudian 
melahirkan tindakan (perilaku lahir).  Motif,  diartikan sebagai kebutuhan, 
keinginan, dorongan, gerak hati dalam diri seseorang. Motif diarahkan pada 
tujuan, yang mungkin berada pada alam sadar atau mungkin juga pada alam 
bawah sadar. Dibalik kekuatan motif ada harapan dan dibalik tujuan ada 
ketersediaan. Menurut Hersey (1986:27), bahwa meski kedua konsep 
(harapan dan ketersediaan) itu saling berkaitan, harapan cenderung 
memengaruhi motif atau kebutuhan, dan ketersediaan cenderung 
memengaruhi persepsi tujuan.  

NILAI BAIK DAN BURUK 

Nilai, sepenuhnya berhakikat subyektif, ditinjau dari sudut pandang ini, 
nilai merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku. Nilai 
merupakan kenyataan, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai 
merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Nilai merupakan 
unsur-unsur obyektif yang menyusun kenyataan. 

Pengertian Baik dan Buruk 

Para filosof dan teolog sering membahas tentang arti baik dan buruk, dan 
tentang pencipta perilaku tersebut. Yakni, apakah perilaku itu merupakan 
hasil pilihan atau perbuatan manusia itu sendiri, atau bahkan berada di luar 
kemampuannya. 
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Secara kebahasaan, kata “baik” dalam bahasa Arab disebut “khair”, 
dalam bahasa inggris disebut “good”. Asmaran (2002:27) merumuskan 
pengertian baik dari beberapa Kamus dan Ensiklopedi sebagai berikut: 

 Sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan (al-Munjid:198) 

 Sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, 
persesuaian dan seterusnya (Webster’s New Twen-tieth Century 
Dictionary:789) 

 Sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, 
yang memberikan kepuasan. (The Edvanced Leaner’s Dictionary of 
Current English: 430) 

 Sesuatu yang sesuai dengan keinginan (Webster’s World Univer-sity 
Dictionary: 401) 

 Sesuatu hal dikatakan baik, bila ia memberikan perasaan senang atau 
bahagia. Jadi sesuatu yang dikatakan baik bila ia dihargai secara positif 
(Ensiklopedi Indonesia, I: 362) 

Sedangkan yang berkaitan dengan pengertian “buruk”,  Asmaran (2002: 
28-29) mengungkapkan bahwa secara kebahasaan,  dalam Bahasa Arab 
“buruk” disebut “syar”, dan dalam bahasa Inggris disebut “bad”. Selanjutnya 
ia merumuskan pengertian buruk sebagai berikut: 

 Tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna dalam kualitas, di 
bawah standard, kurang dalam nilai, tak mencukupi. (New Twentieth 
Century Dictionary of Rnglish Language: 138) 

 Keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, 
tidak dapa diterima (The Edvanced Leaner’s Dictio-nary of Current English: 
63) 

 Segala yang tercela, lawan baik,  lawan pantas, lawan bagus dan 
sebagainya. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan 
dengan norma-norma masyarakat yang berlaku (Ensi-klopedi Indonesia: 
557) 

Uraian di atas, menunjukkan bahwa sesuatu yang dikatakan baik apabila 
ia memberikan kesenangan, kepuasan, kenikmatan, sesuai dengan yang 
diharapkan (sesuatu yang dinilai positif oleh manusia yang menginginkannya). 
Sedangkan yang dikatakan buruk adalah yang dinilai sebaliknya. Di sini nyata 
sekali betapa relatif-nya pengertian baik dan buruk, ia tergantung pada 
penghargaan manusia. Oleh karena itu, kita perlu melihat dan mengetahui 
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sampai sejauh mana keampuan alat ukur yang digunakan untuk menimbang 
baik dan buruknya suatu perbuatan. 

Ukuran Baik dan Buruk 

Ukuran baik dan buruk secara garis besarnya meliputi:  

Baik dan buruk Menurut Pandangan Manusia  

Ukuran baik dan buruk perbuatan manusia menurut pandangan ini pada 
umumnya sangat beragam. Tergantung pada alat ukur yang digunakannya, 
seperti:  

 Baik dan atau buruk menurut adat istiadat. Tiap suku atau bangsa 
memiliki adat istiadat tertentu yang diwariskan dari nenek moyang. Adat 
istiadat ini dipandang baik bagi orang yang mengikutinya dan dipandang 
buruk bagi orang yang melanggarnya. Menurut padangan ini, suatu 
perbuatan dapat dikatakan baik bila ia sesuai dengan adat istiadat yang 
ada di masyarakat dan dikatakan buruk bila ia menyalahinya. Contoh lain 
misalnya, orang Mesir Kuno punya adat kebiasaan yang diyakini yakni 
“mengurbankan anak perawan ke Sungai Nil”. Adat ini diyakini jika 
dilakukan akan mendatangkan berbagai manfaat, tetapi jika ditinggalkan 
akan terjadi bencana. 

 Hedonisme. Kebanyakan para filosof (Hedonisme) berpendapat, bahwa 
tujuan akhir dari hidup dan kehidupan manusia ialah untuk mencapai 
kebahagiaan. Perbuatan manusia dapat dikatakan baik jika 
mendatangkan kebahagiaan/kenikmatan/ kelezatan. Para pengikut 
paham hedonism terbagi menjadi dua: 

(1) Egoistic Hedonism (Kebahagiaan Diri).  

Pendapat ini mengatakan bahwa manusia itu hendaknya mencari 
sebanyak mungkin kebahagiaan untuk dirinya dan mengorientasikan segala 
usahanya ke arah itu. Jika seseorang bimbang di antara dua perbuatan (harus 
ditinggalkan atau diperbuat), maka hendaknya ia memperhitungkan banyak 
atau sedikitnya kebahagiaan (kenikmatan) dan kepedihan yang ditimbulkan 
oleh perbuatan itu untuk dirinya. Kalau besar kenikmatannya, maka ia baik, 
dan bila besar kepedihannya, maka ia adalah buruk. 

Epicurus (341-270) sebagai pemimpin terbesar paham ini mengatakan 
bahwa “tidak ada kebaikan dalam hidup kecuali kebahagiaan/kenikmatan. 
Dan tidak ada keburukan selain penderitaan.”  Menurut Epicurus, 
kebahagiaan akal dan rohani lebih penting dari kebahagiaan badan, karena 
badan itu merasakannya hanya selama kelezatan dan penderitaan itu ada. 
Badan tidak dapat mengenangkan kelezatan yang telah lalu dan tidak dapat 
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merencanakan kelezatan yang akan datang. Adapun akal dapat 
mengenangkan dan merencanakannya. Oleh karenanya kebahagiaan akal itu 
lebih utama. 

(2) Universalistic Hedonism (Kebahagiaan Bersama).  

Paham ini menghendaki agar manusia mencari kebahagiaan yang 
sebesar-besarnya untuk semua manusia, bahkan untuk segala makhluk yang 
berperasaan. Penetapan nilai baik atau buruk terhadap suatu perbuatan 
menurut paham ini adalah kesenangan dan kepedihan yang diakibatkan oleh 
perbuatan itu. Dalam hal ini bukan untuk diri sendiri tetapi untuk seluruh 
makhluk. Artinya, seluruh makhluk ikut merasakan kenikmatan dari akibat 
perbuatan itu.  

Karena kesenangan yang dikehendaki oleh pengikut paham ini untuk 
semua orang yang ada hubungannya dengan perbuatan itu, maka bagi 
sipembuat perbuatan harus mempertimbangkan keseimbangan,  jangan 
sampai berat sebelah (kepada dirinya). Sedapat mungkin ia harus 
menjadikannya sama antara kenikmatan untuk dirinya dan kenikmatan untuk 
orang lain. Kebahagiaan bersama harus menjadi pokok pandangan setiap 
orang. Suatu perbuatan bernilai keutamaan bila menghasilkan kebahagiaan 
kepada manusia. Dia adalah utama, meskipun menghasilkan kepedihan 
kepada sebagian kecil orang atau kepada si pembuat sendiri. Penganjur 
paham ini adalah dua orang ahli filsafat Inggris, yang bernama Bentham 
(1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). 

Setelah diperhatikan secara seksama, ternyata tolok ukur perbuatan 
manusia menurut pandangan hedonism, memiliki beberapa kelemahan, 
antara lain: 

 Nilai yang diberikan bersifat lokal dan temporal. Artinya suatu perbuatan 
mengandung manfaat bagi suatu bangsa, tetapi mungkin bisa merugikan 
bagi bangsa lain. Atau menyenangkan pada hari ini, tapi menyedihkan 
bagi hari esok. 

 Nilai yang diberikannya bersifat subyektif.  Yakni tergantung pada masing-
masing orang yang membutuhkannya. Jika sesuai dengan keinginan si 
pembuat perbuatan, maka mendatangkan kebahagiaan baginya, belum 
tentu bagi orang lain. 

 Paham ini hanya mendatangkan hasil dari satu perbuatan, tanpa melihat 
pada niat dan cara si pembuat dalam menjalankan perbuatannya. Hal ini 
tidak dibenarkan dalam etika. 

 Pendapat yang mengatakan bahwa tujuan hidup itu hanya mencari 
kelezatan dan menjauhi kepedihan adalah merendahkan martabat 
manusia dan ini tidak pantas kecuali bagi jenis binatang. 
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Intuition (Intuisi) 

Intuisi merupakan kekuatan batin yang dapat mengenal sesuatu yang 
baik atau buruk dengan sekilas pandang tanpa melihat buah dan akibatnya.  
Menurut paham ini bahwa kenikmatan bukan tujuan hidup manusia dan ia 
bukan selalu baik, akan tetapi tujuannya ialah mencari keutamaan. Mereka 
menghendaki agar manusia itu jangan sampai mengikuti syahwatnya, tetapi 
hendaknya melatih dirinya sanggup menderita kepedihan karena keutamaan. 

Baik dan Buruk Menurut Ajaran Islam  

Ajaran Islam tentang akhlaq pada dasarnya menyangkut kualitas 
perbuatan manusia sebagai ekspresi dari kondisi kejiwaan. Kita tidak bisa 
semata-mata melihat perilaku manusia secara lahiriyah saja, namun perlu 
mempertimbangkan juga kemungkinan norma dasar yang 
melatarbelakanginya. Dengan perkataan lain, bahwa untuk 
mempertimbangkan akhlaq seseorang (baik atau buruk) harus 
mempertimbangkan kondisi kejiwaan yang teraktualisasikan dalam tindakan 
nyata. Oleh karena itu, kerangka etis dalam berperilaku menurut ajaran Islam 
dipandang sebagai sarana untuk menuju akhlaq terpuji.  

Inti ajaran Islam tentang akhlaq terletak pada sejumlah norma dasar yang 
menggambarkan kondisi kejiwaan. Kemuliaan seseorang pada dasarnya 
dikembalikan pada kondisi kejiwaan itu, bukan semata-mata pada bentuk 
perbuatan lahir. Secara lahiriyah perbuatan seseorang boleh jadi 
mengagumkan atau mengesankan, akan tetapi hakikat yang sesungguhnya 
mungkin saja di dalamnya tertanam sikap jiwa yang buruk. Demikian pula 
sebaliknya, perbuatan manusia secara  lahiriyah kelihatannya buruk, tetapi 
ada kemungkinan di dalamnya tertanam sikap jiwa yang baik. 

Akhlaq dalam Islam merupakan system nilai yang mengatur pola sikap 
dan tindakan manusia di atas bumi. Nilai merupakan perangkat moralitas 
yang paling abstrak. Nilai adalah perangkat keyakinan atau perasaan yang 
diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola 
pemikiran, perasaan, keterikatan, dan perilaku. Sedangkan pola sikap dan 
tindakan mencakup dua dimensi: (1) dimensi religious-spiritual; (2) dimensi 
sosial-kemasyarakatan. Sistem nilai dalam ajaran Islam bersumber pada Al-
Qur`an  dan Al-Sunnah sebagai sumber utama dan asasi, serta ijtihad sebagai 
metode berpikir yang berorientasi pada Al-Qur`an  dan Al-Sunnah. Norma 
dasar akhlaq dalam Islam bertolak dari dua sifat (nilai), yakni: (1) sifat (nilai) 
baik, dan (2) sifat (nilai) buruk.  

Tentang nilai baik dan nilai buruk diungkapkan Al-Qur`an  antara lain  
dalam surah Ali Imran (3) ayat ke 104. Secara lengkap ayat itu berbunyi:  
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ََّعِنَّ َهْوَن َّبِاْلَمْعُروِفََّويَ ن ْ ََّويَْأُمُروَن َِّإَلىَّاْلَخْيِر ََّيْدُعوَن َُّأم ٌة َِّمْنُكْم َوْلَتُكْن
 [104: عمران آل] اْلُمْنَكِرََّوُأولَِئَكَُّىُمَّاْلُمْفِلُحونََّ

“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan ummat yang meng-ajak 
kepada kebaikan, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari yang 
munkar, mereka itulah yang beruntung.”  

Ayat di atas menunjukkan tiga nilai/norma yang terkandung di dalamnya, 
yaitu “al-khair”, “al-ma’ruf”, dan “al-munkar” (dua nilai baik dan satu nilai 
buruk). Kata “al-Khair” (baik) dalam ayat di atas merupakan nilai universal 
yang diajarkan oleh Al-Qur`an dan Al-Sunnah. “Al-Khair” menurut Rasulullah 
SAW sebagaimana diungkapkan dalam Tafsir Ibnu Katsir adalah: “Mengikuti 
Al-Qur`an  dan As-sunnah”. Sedangkan “al-ma’ruf” adalah sesuatu yang baik 
menurut pandangan umum suatu masyarakat selama sejalan dengan al-khair. 
Adapun “al-munkar”, adalah sesuatu yang dinilai “buruk” oleh suatu 
masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Dengan demikian,  
pengaruh akhlaq (nilai baik dan buruk) menurut ajaran Islam lebih kuat dari 
nilai baik dan buruk hasil ciptaan manusia (akhlaq wadh'iyah), karena agama 
menjadi pengawas yang melekat kuat dalam hati nurani manusia. 

Ciri-Ciri Kebaikan dalam Islam   

Uraian tentang ukuran baik dan buruk menurut ajaran Islam 
mengindikasikan bahwa nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya memiliki 
ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan akhlaq wadh'iyah (akhlak 
ciptaan manusia). Ciri-ciri dimaksud antara lain:  

a) Tidak menentang fitrah manusia;  
b) Bersifat rasional, tidak terdistorsi oleh perjalanan sejarah dan  tidak 

teranomali oleh kehidupan modern.  
c) Bersifat mutlak (al-khairiyah al-muthlaqah), yakni "kebaikan yang murni, 

baik untuk individu maupun untuk masyarakat (dalam lingkungan, 
keadaan, waktu, dan tempat apapun)". 

d) Bersifat menyeluruh (as-shalahiyyah al-‘ammah), yaitu "ke-baikan yang 
terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh ummat 
manusia di segala zaman dan di semua tempat".  

e) Bersifat tetap, langgeng, dan mantap. Kebaikan yang terkandung di 
dalamnya bersifat tetap, tidak berubah karena per-ubahan waktu, 
tempat, dan kehidupan masyarakat/zaman.  

f) Bersifat kewajiban yang harus dipatuhi (al-ilzam al-mustajab). Yaitu 
kebaikan yang terkandung dalam akhlaq Islam merupakan hukum yang 
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harus dilaksanakan, sehingga ada sangsi hukum bagi orang yang tidak 
melaksanakannya;  

g) Pengawasan yang menyeluruh dan melekat (al-Raqabah al-muhithah).  

Fungsi Kebaikan Dalam Islam   

Selain ciri-ciri di atas, ajaran kebaikan dalam Islam memiliki fungsi-fungsi 
sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kemajuan diri, Firman Allah dalam Qur’an Surah Az-
Zumar (39): 9:  

ََّىْلَّ َّقُْل َّرَبِِّو ََّويَ ْرُجوَّرَْحَمَة َّاْْلِخَرَة ََّيْحَذُر ََّوقَائًِما َّالل ْيِلََّساِجًدا َأم ْنَُّىَوَّقَاِنٌتَّآنَاَء
ََّيْسَتِويَّال ِذيَنَّيَ ْعَلُموَنََّوال ِذيَنَّاَلَّيَ ْعَلُموَنَِّإن َماَّيَ َتذَك ُرَّأُولُوَّاْْلَْلَباِبَّ

“Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 
takut kepada (azab) akhirat dan mengharap-kan rahmat Tuhannya? 
Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak me-ngetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran.” 

Dalam ayat lain, QS. Al-Mujadilah (58): 11, Allah berfirman: 

َّاهللََّلُك ْمَّيَاَّأَي َُّه اَّال  ِذيَنَّآَمنُ واَِّإَذاَِّقي َلََّلُك ْمَّتَ َفس  ُحواَِّف يَّاْلَمَج اِلِسَّفَاْفَس  ِِ ُحواَّيَ ْفَس 
ََّوِإَذاَِّقيَلَّاْنُشُزواَّفَاْنُشُزواَّيَ ْرَفِعَّاهللَّال ِذيَنَّآَمنُواَِّمْنُكْمََّوال ِذيَنَّأُوتُواَّاْلِعْلَمََّدرََجاٍتََّواهللَُّ

 [11: المجادلة]  بَِماَّتَ ْعَملُوَنََّخبِيرَّ

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah nis-caya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 
maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

b) Menjadi Penuntun Kebaikan. Rasulullah Saw, bersabda : 

 ِإن َِّمْنَِّخَيارُِكْمََّأْحَسَنُكْمََّأْخاَلقًا
“Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling 

baik akhlaqnya.” (HR. Mutafaq ‘Alaih). 

c) Indikasi dan Realisasi Kesempurnaan Iman. Rasulullah SAW bersabda : 
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 َأْكَمُلَّاْلُمْؤِمِنيَنَِّإْيَمانًاََّأْحَسنُ ُهْمَُّخُلًقا
“Sebaik-baik iman seorang mukmin adalah orang yang terbaik 

akhlaqnya.”  (HR. Al-Tirmidzy). 

d) Memperoleh Keutamaan di Hari Kiamat. Rasulullah SAW ber-sabda  

ََّماَِّمْنََّشْىٍءَّأَثْ َقُلَِّفىَّاْلِميَزاِنَِّمْنَُّحْسِنَّاْلُخُلقَّ
“Sebaik-baik iman seorang mukmin adalah orang yang terbaik 

akhlaqnya” (HR. At-Tirmidzy). 

e) Menjadi Kebutuhan Primer dalam Keluarga. 
f) Menumbuhkan Kerukunan Antar Tetangga. 
g) Membangun Moralitas Bangsa. 

Uraian di atas menggambarkan, bahwa etika yang tumbuh dari produk 
akal dan perasaan, sifatnya nisbi (relative) sesuai dengan ke-nisbi-an pikiran 
dan perasaan manusia yang menentukannya. Kenisbian tersebut terlihat pada 
perbedaan pandangan antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok 
masyarakat lainnya dalam menentukan nilai suatu tindakan. Sikap itu 
biasanya ”ada” selama ikatan-ikatan material itu ada. Sikap tersebut tidak 
punya hubungan halus dan mesra dengan Yang Maha Kuasa (Transendental). 
Oleh karenanya, nilai moral dan etika yang hanya bersumber pada akal dan 
perasaan semata tidak punya akar yang menghunjam tertanam dalam jiwa, 
karena itu mudah goyah dan mudah hilang. Berbeda dengan akhlaq dalam 
ajaran Islam yang lahir karena dorongan agama (Islam), ia adalah perbuatan 
suci yang terbit dari lubuk jiwa yang paling dalam, karenanya mempunyai 
kekuatan yang  sangat hebat. 
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