
MAKALAH KAJIAN | PENTINGNYA AKHLAQ .1. 

 

PENTINGNYA AKHLAQ 

 

 

 

Segala puji hanya milik Allah . Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad , kepada 
keluarga beliau, Shahabat-shahabat beliau, dan siapa saja yang 
mengikuti beliau sampai akhir zaman. 

 

    Pertama: Apa itu Akhlaq? 

Kata Akhlaaq ( َ
أ
َخَْاْل ق َلأ  ) adalah bentuk jamak dari kata ( َ ل ق  ,( خ 

yang secara bahasa bisa berarti agama, kehormatan, perangai, dan 
tabiat. Akhlaq adalah gambaran atau sifat bagi jiwa manusia, 
sebagaimana fisik manusia pun memiliki sifat, yang dalam bahasa 
Arab disebut لْق َالْـ خأ . 

Adapun secara istilah adalah sebagaimana disebutkan oleh 
Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta’riifaat: 

َِمنَْ ي ْْسٍ ٍةَوأ
ْولأ ه  َبِس  ْفعأال 

أ
اَاْل نْهأ َعأ ر  ٍةَتأْصد  يْئأٍةَلِلنَّْفِسَرأاِسخأ ْنَهأ ة َعأ َِعبأارأ

َفِْكٍرَ ٍةَإَِلأ اجأ َحأ ْْيِ
ِويَّةٍَغأ رأ َ وأ

أ
اَاْل نْهأ َعأ اِدر  َالصَّ نأ َالَْ،َفأإِْنََكأ ال  َـْفعأ نأة  سأ حأ

نًا سأ َحأ ل ًقا َخ  يْئأة  َالْهأ نأِت َََكأ
أ
َاْل ا َِمنْهأ اِدر  َالصَّ نأ ََكأ إِْن َوأ ،َ ة  ِبيْحأ َالْقأ ال  ْفعأ

ِمَ  َس  ر  ْصدأ َمأ َالَِِّتَِِهأ يْئأة  ِي ََلِكأَذَ يأِتَالْهأ ل ًقاَسأ  .َئًاخ 
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“Ungkapan tentang keadaan jiwa yang menancap dengan 
kuat, yang dengannya keluar beragam perbuatan dengan mudah 
tanpa ada kebutuhan untuk berfikir terlebih dahulu, Apabila yang 
keluar darinya adalah perbuatan-perbuatan baik, maka keadaan 
tersebut dinamakan akhlaq yang baik. Sedangkan apabila yang 
keluar darinya adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, maka 
keadaan tersebut dinamakan akhlaq buruk.”1 

    Kedua: Akhlaq Terpuji Adalah Perintah Allah  dan 
Rasul-Nya , Adapun Akhlaq Buruk Adalah 
Larangan Allah  dan Rasul-Nya . 

  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ ژ

 ژ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈڎ  ڎ   ڌ
  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil2 dan berbuat 

kebajikan3, memberi kepada kaum kerabat4, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan5. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 
(QS. An-Nahl [16]: 90) 

                                                     
1  At-Ta’riifaat (hlm. 101) oleh ‘Ali bin Muhammad Al-Jurjani. 
2  Adil secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun secara istilah 

adalah memberikan setiap hak pada pemiliknya, baik hak-hak yang berkaitan dengan 
Allah Al-Khaliq maupun hak-hak yang berkaitan dengan makhluk. Atau, dengan kata lain, 
bersikap adil adalah menunaikan segala kewajiban, baik yang berkaitan dengan Allah 
maupun makhluk-Nya. 

3  Ihsaan adalah akhlaq mulia yang intinya berbuat baik, bukan hanya sebatas menunai-
kan kewajiban, tetapi juga memberikan hal yang lebih dari itu, yaitu memberi manfaat 
kepada orang lain, termasuk kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

4  Memberi kepada karib kerabat, di dalam ayat tersebut hanya disebutkan karib kerabat 
untuk memberikan penekanan lebih tentang hak-hak mereka, yang dengannya kita 
mesti memperhatikan mereka terlebih dahulu sebelum yang lainnya. 

5  Allah  melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan, yang dimaksud dengan 
perbuatan keji adalah dosa-dosa besar yang dianggap buruk oleh syariat dan fitrah 
manusia, seperti kesyirikan, zina dan yang lainnya, adapun munkar adalah setiap per-
buatan maksiat yang berkaitan dengan hak Allah . Adapun al-baghyu adalah per-
musuhan terhadap manusia, baik berkaitan dengan harta, darah maupun harga diri.  
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Syaikh As-Sa’di  menjelaskan, “Ayat ini mencakup 
segala perintah dan larangan. Tidak satu pun dari rincian kedua-
nya kecuali masuk dalam ayat tersebut.” 

Dalam ayat lainnya, Allah  berfirman, 

  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ    ەئ   ەئ    ائ  ائ  ى  ى ژ

  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی     ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ    ېئ

  يت  ىت  مت  خت  حت  جتيب  ىب  مب   خب  حب  جبيئ

   ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   مث  جث

  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ

 ژ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ

   “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 
laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang diter-
tawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan 
perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang di-
rendahkan itu lebih baik6. Dan janganlah suka mencela dirimu 
sendiri7 dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 
ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

                                                     
6  Dan biasanya memang demikian, yaitu orang yang direndahkan itu lebih baik daripada 

orang yang merendahkannya. Hal itu karena sikap merendahkan tidak dilakukan kecuali 
oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi akhlaq buruk. Oleh karena itu, Nabi  
bersabda: 

َِ َنَأمََِئٍَرَِامََِْبَسَِْبأَ ََالشَّ
أ
ََْنَْأ ََرَأقَِيأ

أ
ََْاه َخَأأ  .َمَألَِسَْمَ ال

 “Cukuplah seseorang itu dianggap buruk ketika ia merendahkan saudaranya sesama 
Muslim.” (Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2564 (32)). 

7  Maksudnya, di antara orang yang beriman ada yang mencela sebagian lainnya. Hal ini  
disebut “mencela diri kalian sendiri,” karena orang-orang yang beriman itu bagaikan 
satu jasad. 
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sesudah iman8 dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, 
jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian 
dari purbasangka itu dosa9. Dan janganlah mencari-cari keburukan 
orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain10. Adakah 
seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya 
yang sudah mati?11 Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 
Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima 
Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujuraat [49]: 11-12) 

    Ketiga: Akhlaq Terpuji Adalah Penyusun Penting Pribadi 
Ideal. 

Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, adapun akhlaq terpuji 
merupakan penyusun penting dalam pribadi ideal. Pandangan 
sejati terhadap manusia tidak dilihat dari warna kulit, tidak dilihat 
dari ketampanan dan kecantikan, akan tetapi dilihat dari akhlaq-
nya. Allah  berfirman, 

  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄ ژ

 ژ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ
  “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh, 

                                                     
8  Maksudnya, tuntutan keimanan adalah meninggalkan semua sikap buruk tersebut, 

ketika seseorang melakukannya, maka dia melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan nilai keimanan. 

9  Tidak hanya terhenti di situ, pubasangka ini jika menetap dalam hati akan menimbulkan 
perbuatan-perbuatan buruk lainnya, seperti permusuhan. 

10  Menggunjing atau Ghibah artinya membicarakan seorang Muslim dengan perkara yang 
tidak ia suka untuk dibicarakan, walaupun itu benar adanya. 

11  Ghibah disamakan oleh Allah  dengan memakan daging bangkai saudara sendiri.  
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Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat 
[49]: 13) 

Nabi  bersabda, 

َإِلأَ ر  نْظ  َيأ ََلأ َاهللأ مَْىَص َـإِنَّ ْموأاِلك 
أ
أ َوأ ْم ِرك  ََوأ َإِلأََنَْكَِل َوَأ، ر  نْظ  ىَـيأ

مَْ اِلك  ْعمأ
أ
أ ْمَوأ  .َق ل وبِك 

  “Sungguh Allah  tidak melihat jasad kalian, tidak pula 
melihat bentuk kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan 
amal-amal kalian.”12 

    Keempat: Pengaruh Akhlaq bagi Pribadi dan Masyarakat. 

Akhlaq adalah pangkal kebahagiaan bagi pribadi seorang 
muslim. Allah  berfirman, 

 ژ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ ژ

  “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. 
Asy-Syams [91]: 9-10) 

Tentunya, akhlaq yang dimaksud di ayat ini adalah akhlaq 
yang dibangun di atas akidah yang benar, karena bagaimana jiwa 
itu bisa menjadi suci jika ‘aqidahnya saja kotor. 

Akhlaq bagi masyarakat adalah pondasi penting untuk 
keharmonisan dan harga diri mereka. Tidak adanya akhlaq sama 
saja dengan hilangnya masyarakat. 

Ahmad Syauqi mengungkapkan,13 

                                                     
12  Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2564 (34)). 
13  Shaidul Afkar (hlm. 688) oleh Husain bin Muhammad. 
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مَأ َإِنَّ
 
َاَاْل

أ
َاْل م  َخَْمأ َمَألأ ََ...َفأإِنََْاَبأِقيأْتَق  ْخلأ

أ
بأْتَأ َذأهأ م  ب وَْه  مَذأهأ ه   اق 

“Sesungguhnya ummat itu ada selama akhlaq mereka tetap ada... 

  jika hilang akhlaq mereka, niscaya hilanglah harga diri ummat 
tersebut.” 

Semua anggota masyarakat tidak akan saling membantu dan 
hidup bahagia jika tidak ada ikatan diantara mereka yang dibangun 
di atas akhlaq mulia. 

Masyarakat tidak akan baik jika kehidupan di antara mereka 
dipenuhi dengan saling mencela, saling menjatuhkan, dengan 
kebencian dan segala macam bentuk akhlaq buruk. 

Bagaimana muamalah bisa terjadi dengan mulus apabila 
kedustaan dan penipuan sudah biasa dilakukan di antara anggota 
masyarakat. 

    Kelima: Pentingnya Akhlaq dalam Dakwah 

Banyak orang masuk agama Islam bukan hanya karena 
mereka mendapati bahwa agama Islam itu adalah agama yang 
logis. Akan tetapi, banyak juga orang yang masuk Islam karena 
akhlaq para pendakwahnya. Di antara bukti paling kuat tentang 
hal itu adalah akhlaq baginda Nabi Muhammad  yang 
sangat membekas pada orang-orang yang beliau dakwahi. 

Ketika turun firman Allah : 

 ژ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ ژ

  “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” 
(QS. Asy-Syu’araa` [26]: 214) 

Rasulullah  bertanya, “Bagaimana pendapat kalian 
jika aku kabarkan bahwa, di balik gunung ini ada pasukan berkuda 



MAKALAH KAJIAN | PENTINGNYA AKHLAQ .7. 

(yang akan menyerang), apakah kalian akan mempercayaiku?” 
Mereka menjawab, “Kami tidak pernah mendapatimu berdusta.” 
Beliau  pun bersabda, “Sungguh, aku adalah pemberi 
peringatan bagi kalian sebelum datangnya siksa yang pedih.”14 

Nabi  berdakwah dengan kejujuran beliau yang 
dikenal di kalangan Quraisy, bahkan beliau dijuluki dengan Al-
Amiin (yang terpercaya). 

    Keenam: Akhlak Mulia Adalah Amalan Paling Berat dalam 
Timbangan di Hari Kiamat. 

Nabi  bersabda, 

َفَِ ل  ْثقأ
أ
َأ ء  ْ اََشأ َالَْيَِمْيَأـمأ ْمِمِنَوأْو أ ٍنَاِنَالْم  سأ ل ٍقَحأ ِةَِمْنَخ  ،َِقيأامأ
َاهللَأ إِنَّ َالَْوأ َاْلأََُيأ بِْض   اِحشأ َِْفأ  .َءَأِذ

  “Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal 
seorang Mukmin pada hari Kiamat melebihi akhlaq terpuji. 
Dan sungguh, Allah membenci orang yang perbuatannya 
keji dan orang yang ucapannya kotor.”15 

Di antara perbuatan dan ucapan yang kotor adalah meren-
dahkan dan menghina orang lain. 

Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi 
penulis dan para pembaca sekalian. 

.َ ْْجأِعْْيأ
أ
ْحِبِهَأ َآِلـِهَوأصأ أ ٍدَوألَعأ أمَّ َنأِبيِ نأاَُم 

أ َلَعأ لَّمأ َوأسأ َاهلل  َّلَّ َوأصأ
9 RABI’UL AKHIR 1442 H 
25  NOVEMBER 2020 M  

 
Beni Sarbeni Abu Sumayyah 

                                                     
14  Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 4971) dan Muslim (no. 208). 
15  Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 2002). 


