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ABSTRAK 

Miftakul Janah, 2022. Nilai dan Karakter Muslim Beragama Perspektif M. 

Quraish Shihab Dalam Buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak. 

Kata kunci : Nilai, Karakter, Muslim Beragama. 

Karakter merupakan suatu ciri khas individu yang terdapat dalam diri 

manusia yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. 

Karakter sendiri biasa disebut dengan sifat kejiwaan dan biasa disebut dengan 

tabiat atau watak yang bersemayam dalam diri seorang tersebut. Akhir-akhir ini 

ditemukan faktor permasalah dalam kemerosotan karakter yang terjadi dalam diri 

seorang muslim. Hal utama yang menyebabkan degradasi nilai-nilai karakter pada 

diri muslim yakni dikarenakan pesatnya teknologi dan juga zaman. Teknologi 

yang pesat menjadikan mudahnya budaya asing masuk sehingga nilai-nilai 

karakter yang sudah diajarkan oleh agama mulai tidak nampak dalam diri manusia 

pada saat ini. 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana Konsep 

Nilai dan Karakter Yang Terdapat dalam Buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak. 2) 

Bagaimana Perspektif M. Quraish Shihab Mengenai Muslim Berkarakter. Adapun 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep 

dari nilai dan karakter yang terdapat dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak 

serta pandangan M. Quraish Shihab mengenai muslim berkarakter.  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian Library Research atau studi pustaka. dalam penelitian ini data-data 

didapatkan dari berbagai sumber seperti buku refrensi, buku-buku teks, jurnal 

ilmiah, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang 

penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan berupa content analiysis. 

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam buku Yang Hilang Dari Kita 

Akhlak menjelaskan bahwasannya: 1) nilai dan karakter yang harus dimiliki 

seorang muslim berupa Nilai Akidah, Nilai Ibadah, Nilai Akhlak. Serta karakter 

yang harus menghiasi seorang muslim berupa karakter Kesabaran, Keikhlasan, 

Ash-Shiq (kebenaran), Amanah, Kelapangan Dada, Toleransi, Kedisiplinan, Al-

Haya’ (malu). Adapun menurut M. Quraish Shihab mengenai muslim berkarakter 

adalah yang mempunyai sopan santun atau adab pada dirinya sehingga bisa 

dikatakan seseorang tersebut memiliki karakter apabila mempunyai sopan santun 

pada dirinya, namun sopan santun disini bukan hanya mengenai perilaku yang 

baik tetapi sopan santun yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab mengenai: sopan 

santun terhadap Allah Swt, sopan santun terhadap sesama manusia, sopan santun 

terhadap kedua orang tua, sopan santun terhadap diri sendiri, sopan santun 

terhadap sahabat atau teman, sopan santun dalam berbicara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Islam merupakan suatu agama yang di dalamnya berisikan seperangkat 

ajaran bagi umat muslim, tidak hanya itu saja Islam juga merupakan tuntunan 

atau pedoman bagi pemeluknya dalam menjalani kehidupan, baik itu dalam 

konteks hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan 

Tuhan, dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Hal 

ini yang menjadikan penetapan bahwa agama Islam memiliki keterkaitan yang 

erat dengan identitas kehidupan seseorang. bukan hanya sebagai pedoman dan 

aturan saja namun agama Islam juga sangat menekankan umatnya dalam 

memiliki perilaku atau karakter yang baik. 

Karakter merupakan suatu ciri khas individu yang terdapat dalam diri 

manusia yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. 

Karakter dalam ajaran agama Islam biasa disebut dengan akhlak. Karakter 

biasa disebut dengan sifat kejiwaan dan biasa disebut dengan tabiat atau watak 

yang bersemayam dalam diri seseorang tersebut. Dapat dipahami 

bahwasannya karakter atau akhlak memiliki pengertian berupa jiwa, sifat, 

perilaku, tabiat, fitrah yang ada pada diri manusia tentunya hal tersebut 

menjadikan pembeda dengan yang lainnya. Namun jika ada karakter pasti ada 

nilai, nilai yang dilahirkan dalam bentuk perilaku seseorang itulah yang 

disebut karakter. Karakter dapat muncul dari kebiasaan sehingga hal itulah 

yang memunculkan nilai pada dirinya. 

1 
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Nilai merupakan hal yang paling mudah dipahami dalam diri manusia. 

Nilai sendiri memiliki eksistensi yang kuat dalam membangun karakter. 

Memang pada dasarnya tidak akan ada tindakan manusia yang bebas dari 

penilaian. Sehingga dapat disebutkan, bahwasannya karakter muncul 

disebabkan oleh nilai. Nilai bisa dikatakan hadir apabila ada keinginan yang 

kuat yang menjadikan tindakan pada diri seseorang tersebut. Dikutip oleh Tri 

Sukitman yang menjelaskan Menurut Frankel bahwa “nilai adalah standar 

tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efesiensi yang mengikat 

manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dan dipertahankan.”2 Hal tersebut 

menjadikan penguatan bahwasannya nilai dibutuhkan dalam membangun 

karakter manusia yang positif. 

Namun disadari atau tidaknya saat ini manusia tengah dihadapi dengan 

namanya degradasi nilai-nilai karakter pada dirinya. Seiring berkembangnya 

zaman dan teknologi menjadikan manusia saat ini lupa akan pentingnya nilai 

dan karakter yang sebenarnya. Dalam kasus kemerosotan karakter atau akhlak 

di dunia pendidikan, sering ditemui kasus kemerosotan karakter dengan 

ditandai bahwa murid atau peserta didik yang seringkali melakukan kegiatan 

bolos sekolah, menyontek, bullying, hingga yang paling parah lagi ialah 

tawuran yang dilakukan antar peserta didik lainnya. Hal ini jika dibiarkan 

begitu saja tentunya akan menjadi kebiasaan yang sulit diubah dalam diri 

peserta didik. Tidak hanya merambat pada bidang pendidikan saja, 

                                                             
2 Tri Sukitman, “Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan 

Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter)”, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, Vol. 2 No. 2, 

Agustus 2016, hal. 86 
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kemerosoton nilai-nilai karakter juga dirasakan oleh kalangan masyarakat 

tentunya hal ini juga dirasakan pada kalangan  masyarakat muslim. 

Lunturnya nilai-nilai karakter dalam diri masyarakat sudah sangat 

telihat jelas, diakui atau tidak hal ini bisa menjadi krisis akhlak dalam dirinya. 

Diperparah lagi oleh masyarakat muslim yang saat ini juga mulai terpengaruh 

dengan pesatnya zaman dan juga teknologi. Faktor utama yang mempengaruhi 

adalah lingkungan sekitarnya serta pesatnya teknologi yang dikembangkan 

lalu diaplikasikan dalam bentuk handphone atau gadget. Handphone atau 

gadget ini akan menjadi salah satu pengaruh yang besar dalam kehidupan 

masyarakat terutama pada kebiasaan dan juga pola pikir masyarakat, hingga 

akan berdampak juga pada perubahan karakter terhadap diri seseorang. Diakui 

atau tidak, saat ini banyak masyarakat yang memilih untuk memenuhi segala 

kebutuhannya melalui aplikasi online yang disediakan oleh gadget.  

Memang tidak bisa dipungkiri dengan menggunakan gadget segalanya 

menjadi mudah tetapi hal ini yang akan menjadi kebiasaan buruk jika terus 

dilakukan. Demikian, Jika diteruskan masyarakat akan memiliki sifat 

cenderung malas dan tidak mau memiliki usah terlebih dahulu, serta jika 

sudah terbiasa menggunakan gadget dalam perantaran memenuhi kebutuhan 

kehidupannya akan membuat seseorang tersebut menjadi tamak dan boros. 

Selanjutnya yaitu faktor ketiga yang dapat dirasakan oleh pesatnya teknologi 

adalah mudahnya mengakses jejaring internet juga menjadikan salah satu hal 

yang perlu dikhawatirkan.  
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Internet menjadi penghubung antara satu dengan yang lainnya sebab 

itulah yang menjadikan masuknya budaya asing, dikarenakan mudahnya 

mengakses internet yang kemudian dipersalahgunakan oleh banyak orang. 

Sehingga hal ini menjadi sebab dari penurunan karakter serta nilai-nilai 

keagamaan yang sudah sangat terlihat jelas di tengah-tengah masyarakat saat 

ini, terutama yang paling mengkhawatirkan terlihat pada kalangan remaja 

muslim. Budaya seks bebas (free sex), narkoba, minum-minuman keras, 

berpakaian secara terbuka, gaya bicara dengan melontarkan bahasa yang kasar 

sudah menjadi hal biasa. Hal ini perlu menjadi kekhawatiran, sebab nilai-nilai 

karakter yang telah diajarkan oleh agamanya sudah mulai tidak nampak lagi. 

Jika dibiarkan akan menghancurkan masa depan masyarakat terutama pada 

kalangan remaja. 

Selain itu, faktor lainnya yang menyebabkan kemerosotan akhlak 

adalah disebabkan oleh sifat egois dan cinta akan dirinya sendiri. Banyak 

kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini yang disebabkan 

oleh sifat egoisme akan cinta diri sendiri, contohnya saja saat ini banyak anak 

tidak mau mengakui orang tuanya disebabkan karena malu akan kemiskinan 

yang dimiliki oleh orang tuanya, serta tidak mau menjaga silaturahmi antara 

saudara-saudaranya. Setiap manusia saat ini lebih mementingkan dirinya 

sendiri dan tidak memperdulikan hal lain, kecuali dirinya sendiri. Manusia 

saat ini lupa akan pentingnya menjaga tali silaturahmi kepada saudara-

saudaranya atau kepada orang lain dikarenakan lebih mementingkan dirinya 

saja. Padahal sudah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi : 
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ْحَساِن  َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْْلِ اْلبَْغيِ وَ ْلفَْحَشۤاِء َواْلُمْنَكِر اْنٰهى َعِن ٰبى َويَ قُرْ َواِْيتَۤاِئ ِذى الْ اِنَّ ّٰللاه
 يَِعظُكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرْونَ 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. (QS. An-Nahl: 90)3 

 

Ayat di atas menjelaskan mengenai perintah Allah yang menyuruh 

manusia untuk melakukan perbuatan baik dan yang paling terbaik versi 

dirinya, yaitu dengan menunaikan kadar kebajikan dalam melakukan 

kebaikan, serta perintah untuk saling menyayangi kepada ciptaan-Nya dengan 

cara melakukan silaturrahmi dan menjauh kan diri dari perbuatan buruk yang 

dapat menimbulakan permusuhan, serta pada akhirnya dapat menyakiti orang 

lain. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasannya Islam memiliki perintah 

tersendiri di dalamnya, perintah tersebut telah ditegaskan dalam Al-Qur’an 

dan Hadist, dimana kedua hal tersebut merupakan sumber hukum serta 

pedoman yang melandasi dalam kehidupan umat muslim. Islam sendiri 

mengajarkan umatnya dalam memiliki karakter atau akhlak yang terpuji. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah  

لَيَّ َوأَْقَربُِكْم ِمنَّي مَ  ْخََل قًاأَ ْجِلسَّا يَْوَم اْلِقيَا َمِة أَْحَسنُُكْم إِنَّ ِمْن أَِحبَُّكْم إِ  
Artinya : Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan 

paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu 

orang yang paling baik akhlaknya. (HR. Tirmidzi) 

 

Banyaknya fenomena yang terjadi diakibatkan perkembangan zaman 

dan juga teknologi. Sehingga hal ini juga merambat pada bidang agama yang 

dimana saat ini nilai-nilai agama mulai mengalami kepudaran. Akibatnya 

                                                             
3 Kementerian Agama, Al-Qur’an Madina, 277 
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manusia bisa dikatakan membutuhkan agama dalam membentuk nilai-nilai 

karakter pada dirinya sebab sudah banyak penyimpangan yang terjadi yang 

merambat pada kehidupannya. Sejatinya setiap individu manusia diciptakan 

oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya dibekali akal pikiran untuk 

berkarya dimuka bumi.  Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa agama Islam 

tidak pernah kekurang dalam memberikan pemahaman kepada umatnya. 

Agama Islam sendiri memiliki tujuan agar setiap manusia melakukan 

kewajibannya untuk menyembah Allah dan agama Islam juga berfungsi 

sebagai salah satu yang mengatur setiap segi kehidupan manusia. Bisa 

dikatakan bahwa agama Islam juga mengatur manusia dalam melaksanakan 

peran nya dimuka bumi, serta agama Islam juga mengatur dalam berperilaku 

atau karakter yang harus dimiliki oleh manusia itu sendiri.  

Sudah menjadi kewajiban manusia selain mematuhi segala bentuk 

perintah agamanya juga harus memiliki karakter yang baik. Manusia memiliki 

fitrah di bumi dalam menyempurnakan akhlak atau karakternya. Menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter pada dirinya merupakan suatu kewajiban bagi 

setiap manusia. Selain itu, memiliki karakter atau akhlak yang berkualitas 

haruslah dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa yang tepat dalam 

membentuk karakter dengan cara melakukan pembiasaan dengan aktivitas 

yang berdampak positif pada dirinya, maka akan terbentuklah karakter 

tersebut. Sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan bahwa 

akhlak atau karakter perlu dididikkan dan diajarkan sejak usia dini, sehinga 

seorang anak paling tidak mengetahui tentang batas perbedaan antara 
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perbuatan baik dan buruk, sanggup untuk melakukanya, serta dapat menilai 

kondisi atau keadan akhlaknya (apakah baik atau buruk).4 

Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.5 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwasannya dalam membentuk 

karakter atau akhlak mulia dibutuhkan perpaduan antara pendidikan utama 

yang mencakup pendidikan sosial dan juga pendidikan karakter. Apabila jika 

hanya condong pada satu aspek saja akan menjadikan hal tersebut dapat 

melahirkan ketidak seimbangan pada pendidikan. Dalam hal ini, sejalan 

dengan pemikirannya Ahmad D. Marimba yang berpendapat pendidikan Islam 

memiliki maksud yang sejalan dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk 

menjadi hamba Allah, yaitu menjadi hamba yang memiliki kepercayaan dan 

menyerahkan diri kepada-Nya dengan memeluk agama Islam.6 Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pendidikan yang dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang 

dapat menyamaratakan antara ilmu pendidikan dan juga pendidikan nilai dan 

karakter secara maksimal.  

                                                             
4Syamsul Kurniawan, “Pendidikan Karakter Dalam Islam Pemikiran Al-Ghazali Tentang 

Pendidikan Karakter Anak Berbasis Akhlq Al-Karimah”, Jurnal Tadrib, Vol. 3 No. 2, Desember 

2017. Hal. 212.  
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
6 Firdaus, “Membentuk Pribadi Berakhlakul Karimah Secara Psikologis”, Jurnal Al-

Dzikra, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2017. Hal. 65 
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M. Quraish Shihab menuangkan pemikirannya mengenai nilai dan 

karakter yang terdapat dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak, dijabarkan 

bahwasannya penulis membawakan sebagian kecil dari nilai-nilai akhlak 

Islami, bukan karena di dalam buku ini tidak bisa menjangkau nilai-nilai 

akhlak Islami lainya, tetapi penulis yakin dengan memperhatikan satu atau dua 

dari nilai-nilai karakter yang dibawakan oleh penulis dapat mengantarkan 

seseorang memiliki karakter atau akhlak yang luhur sehingga dapat membawa 

seseorang tersebut ke surganya Allah.  

Sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter religius pada 

diri seorang muslim yang tentunya akan mengantarkan seseorang tersebut 

pada sikap positif, sebab saat ini moral yang telah diajarkan oleh nenek 

moyang dan juga agama kita sudah mulai tidak tampak dan ditambah lagi 

dengan karakter yang semakin hari semakin memudar menyebabkan manusia 

mulai kehilangan jati dirinya. Manusia pada umumnya memiliki akhlak terpuji 

dan juga akhlak tercela, hal ini diakibatkan fitrah yang dimiliki manusia. 

Sebagaimana yang diketahui bahwasannya Allah menganugerahkan kepada 

manusia potensi serta akal pikiran sehingga dapat menjadi kecenderungan 

dalam melakukan perbuatan baik dan buruk. Dengan demikian bisa dikatakan 

bahwasannya manusia yang terpuji akhlaknya ialah yang kebaikannya 

melebihi keburukannya. 

Berawal dari pokok-pokok permasalah yang telah dijabarkan oleh 

peneliti diatas, melihat banyaknya kasus yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat saat ini terutama masyarakat muslim, menimbulkan rasa oleh 
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peneliti untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam skripsi yang 

berjudul “nilai dan karakter muslim beragama perspektif M. Quraish Shihab 

dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas, maka fokus kajian 

dari peneliti ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep nilai dan karakter yang terdapat dalam buku Yang 

Hilang Dari Kita Akhlak ? 

2. Bagaimana perspektif M. Quraish Shihab mengenai muslim berkarakter ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan gambaran langsung mengenai arah yang 

akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan 

konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam fokus 

penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti memiliki tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui konsep nilai dan karakter yang terdapat dalam buku 

Yang Hiang Dari Kita Akhlak. 

2. Untuk mengetahui perspektif M. Quraish Shihab mengenai muslim 

berkarakter. 

D. Manfaat Penelitian  

Pada dasarnya penelitian akan lebih berguna apabila dapat 

dipergunakan dan menginformasikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, 
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peneliti berharap bahwasannya penelitian ini dapat memberikan informasi 

serta kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya pengetahuan 

dan keilmuan sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

telah meluangkan waktunya dalam membaca skripsi ini. adapun dibawah ini 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam  

pengetahuan, pengalaman serta wawasan. Khususnya mengenai konsep 

nilai dan karakter muslim beragama yang terdapat dalam buku Yang 

Hilang Dari Kita Akhlak serta gambaran dari pemikiran M. Quraish 

Shihab mengenai muslim berkarakter. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam menulis sebuah karya ilmiah dengan baik sebagai 

bekal untuk peneliti dalam meraih gelar sarjana. Serta dapat 

memberikan pengetahuan mengenai nilai dan karakter muslim 

beragama perspektif M. Quraish Shihab dalam buku Yang Hilang Dari 

Kita  Akhlak. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan 

wawasan dan pengetahuan serta menjadi sumber informasi agar 

masyarakat lebih memahami nilai dan karakter seorang muslim yang 

terdapat dalam ajaran agama Islam. 
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c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 

penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi serta 

dijadikan refrensi dan tambahan keilmuan bagi mahasiswa atau 

mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 

ketika akan melakukan penelitian baru untuk menambah pengetahuan 

dan pengembangan yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau 

mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan wawasan bagi pemerintah mengenai nilai dan karakter muslim 

beragama yang sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. 

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah berarti mengenai pengertian dari istilah yang menjadi 

titik fokus dalam judul penelitian ini, tujuannya agar tidak menjadikan 

kesalapahaman terhadap makna istilah yang terkandung dalam judul penelitian 

tersebut. Maka peneliti akan menjelaskan mengenai definisi istilah dari judul 

penelitian, sebagaimana di bawah ini istilah penting dalam judul, sebagai 

berikut : 

a. Nilai  

Nilai adalah sesuatu yang ada pada diri manusia sehingga nilai 

memiliki eksistensi yang begitu kuat dalam kehidupan mansuia. Nilai bisa 

dikatakan sebagai kualitas dari seseorang tersebut yang menjadikan ia 

disukai, dihargai, diingkan dan juga dipandang baik. Tuhan menciptakan 

makhluknya dengan sebaik-baik yang tentunya dibekali akal pikiran, rasa, 
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nurani, moral, etika, budi pekerti, hal tersebut yang dapat memunculkan 

nilai dalam diri seseorang. Nilai dapat dibentuk melalui karakter yang 

melekat pada diri seorang manusia, nilai menjadi hal yang penting dalam 

menilai baik dan buruk seseorang tersebut, sehingga dapat dikatakan 

bahwa karakter yang menyebabkan nilai itu hadir dalam diri seseorang 

yang dapat menjadi pembeda antara baik dan buruk perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang tersebut. 

b. Karakter 

Karakter hadir tanpa disadari oleh seseorang tesebut, sebab 

karakter muncul tanpa adanya perintah. Karakter merupakan perilaku atau 

sifat yang dapat membedakan individu manusia dengan manusia lainnya. 

Karakter atau dalam Islam yang biasa disebut dengan akhlak adalah sifat 

yang mendasar pada diri seseorang tersebut, dimana sifat ini muncul 

dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan bahwa karakter 

merupakan watak, kebiasaan, sifat, perilaku yang ada pada diri seorang 

manusia sehingga baik buruk yang dilakukan seseorang tersebut 

merupakan cerminan dari dirinya sendiri. 

c. Muslim Beragama 

Seorang muslim pastilah memiliki agama, dimana agama menjadi 

landasan dalam kehidupan setiap muslim. Setiap insan yang bernafas di 

muka bumi membutuhkan agama dalam hidupnya. Agama Islam memiliki 

tujuan kepada kaum muslim untuk selalu menyembah hanya kepada Allah 

dan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Agama Islam mengatur 
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segala bentuk dalam diri kaum muslim tak terkecuali fitrahnya sebagai 

manusia. Sehingga agama mengatur segala aspek kehidupan muslim baik 

itu dari segi perintah maupun juga dari segi larangan-larangannya. 

Tujuannya agar manusia melaksanakan kedudukannya sebagai muslim 

yang taat akan agamanya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberitahukan rangkaian 

penulisan yang dilakukan oleh peneliti agar lebih terstruktur. Dalam 

sistematika pembahasan ini terdapat alur yang dapat mendiskripsikan secara 

singkat mengenai pembahasan dari bab pertama yakni pendahuluan hingga 

bab terakhir yaitu penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah 

dalam bentuk naratif bukan daftar isi, di bawah ini merupakan sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini : 

Bab satu terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab dua berisikan kajian pustaka seperti penelitian terdahulu dan 

kajian teori tentang nilai dan karakter muslim beragama yang meliputi 

penjelasan mengenai nilai, penjelesan mengenai karakter, selanjutnya 

penjelasan mengenai muslim beragama. 

Bab tiga ini menjelaskan metodelogi penelitian, di mana dalam bab 

tiga ini peneliti menjelaskan semua langkah-langkah yang dikerjakan peneliti 

sejak awal sampai akhir dengan menggunakan pendekatan penelitian 
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kualitatif, jenis penelitian studi pustaka atau Library research, teknik analisis 

data menggunakan content analiysis yang meliputi: reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan, uji keabsahan data. 

Bab empat ini dimulai dari tinjauan riwayat hidup M. Quraish Shihab, 

pembahasan temuan data yang pertama yakni konsep nilai dan karakter dalam 

buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak serta pembahasan data yang kedua 

mengenai pimikiran M. Quraish Shihab mengenai muslim berkarakter 

Bab lima ini berupa Simpulan dan Saran-Saran 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka berguna untuk landasan teori dalam analisis temuan-

temuan yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Landasan teori perlu 

diperjelaskan agar peneliti memiliki pegangan dalam penelitiannya dan bukan 

hanya sebagai kegiatan mencoba-coba. Fokus dalam penelitian ini yakni 

menggunakan lima penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan 

perbandingan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian 

pustaka atau Library research mengenai judul nilai dan karakter muslim 

beragama Perspektif M. Quraish Shihab.  

Dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak maka diperlukan tinjauan 

terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang tentunya pernah dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya terhadap tema penelitian yang hampir mengarah 

terhadap penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa refrensi yang berhubungan 

dengan penelitian terdahulu, tentunya akan dipergunakan oleh peneliti sebagai 

contoh dalam penelitian, maka peneliti mencari penelitian yang bisa dikatakan 

berhubung atau berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

di antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian Uswatun Istiqomah tahun 2017 yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam Dan Pendidikan Karakter Dalam  Novel Burlian Karya 

Tere-Liye” Dari judul penelitian tersebut dapat ditemukan hasil penelitian 

yang menunjukan bahwa nilai-nilai islam dan karakter yang terkandung dalam 

15 
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novel Burlian antara lain; 1) nilai pendidikan ibadah meliputi; shalat, berdo’a, 

berzikir dan adzan, dan 2) nilai pendidikan akhlak atau karakter terdiri dari; 

akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap 

orang tua, akhlak terhadap lingkungan dengan rincian  syukur, 3) nilai-nilai 

karakter dalam novel Burlian mencakup jujur, toleransi, kerja keras, mandiri, 

dan lain-lain. Dijelaskan bahwasanya  nilai-nilai karakter yang berhubungan 

dengan Tuhan (religious), diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yag menjadikan landasan dalam membentuk karakter sesuai 

dengan ajaran syariat agama yang sudah semestinya setiap  insan  dimuka 

bumi ini memiliki  nilai dan karakter yang luhur atau baik. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Istiqomah memiliki 

persamaan dengan apa yang dikaji oleh peneliti dalam buku Yang Hilang dari 

Kita Akhak mengenai Nilai dan Karakter. Bahwasannya ada persamaan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Istiqomah yakni nilai yang ditemukan 

berupa nilai akidah, nilai ibadah dan nilai akhlak, adapun karakter yang 

memiliki persamaan oleh peneliti adalah jujur dan toleransi. 

2. Penelitian Dwi Rahmawati Putri tahun 2019 yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Yang Terkandung dalam buku La Tahza Karya Aidh Al-

Qarni”. Dari judul penelitian tersebut dapat ditemukan hasil dari penelitian ini  

menunjukan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

buku La Tahza karya Aidh al-Qarni memiliki beberapa aspek yaitu dalam 

pendidikan karakter religious, pendidikan karakter percaya diri, pendidikan 

karakter cinta ilmu. Nilai dan karakter yang berkaitannya dengan buku La 



17 

    

 

Tahza karya Aidh al-Qarni yakni memiliki relevansinya dalam membina para 

generasi muda untuk membentuk karakter yang seharusnya sesuai dengan 

landasan agama Islam, tak hanya generasi muda saja tetapi juga menjadikan 

motivasi untuk masyarakat dalam menjadi sosok muslim yang memiliki  

karakter sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan Dwi Rahmawati Putri memiliki 

persamaan dengan apa yang dikaji oleh peneliti dalam buku Yang Hilang dari 

Kita Akhak mengenai nilai dan karakter. Bahwasannya ada persamaan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmawati Putri yaitu dalam penelitian 

ini terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yang berlandaskan oleh ajaran 

syariat agama Islam yang tentunya nilai-nilai karakter religious ini sesuai 

dengan apa yang dikaji oleh peneliti dalam bukunya Yang Hilang Dari Kita 

Akhlak. Karakter yang terdapat dalam penelitian ini berupa karakter religious 

seperti percaya diri dan cinta ilmu.  

3. Penelitian Mu’thi Farhan tahun 2019 yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Nasionalisme Dalam Buku Api Sejarah Karya Ahmad Mansur 

Suryanegara” dari judul penelitian tersebut dapat ditemukan hasil penelitian 

yaitu nilai-nilai pendidikan karakter nasionalisme yakni nilai kesatuan dan 

persatuan diceritakan bahwa ulama dan santri bersatu mengusir bala tentara 

portugis dari bumi nusantara, nilai solidaritas dilakukan untuk mencapai 

kejayaan mereka, nilai memperjuangkan kemerdekaan (jihad fii sabilillah) 

dilakukan oleh para pejuang ulama dan santri dalam mengahadapi 

kolonialisme jepang untuk menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. 
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Hasil dari penelitian yang dilakukan Mu’thi Farhan memiliki 

persamaan dengan apa yang di kaji oleh peneliti dalam buku Yang Hilang dari 

Kita Akhak mengenai nilai dan karakter. Bahwasannya ada persamaan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Mu’thi Farhan yakni membahas mengenai nilai 

akidah yang menjadikan nilai-nilai pendidikan karakter nasionalisme sehingga 

hal ini sesuai apa yang dikaji oleh peneliti mengenai nilai akidah yang biasa 

diartikan dengan keimanan atau kepecayaan yang mendasar pada hati 

seseorang tersebut. 

4. Penelitian Yaspi Mu’anasah tahun 2021 yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Kitab Ayyuha Al-Walad Karya Imam Al-Ghazali Dan 

Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam” dari judul penelitian tersebut 

dapat ditemukan hasil penelitian yaitu nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kitab ayyuha al-walad kaya Iman Al-Ghazali adalah karakter religius, jujur, 

toleransi, kerja keras, bertanggung jawab. Sementara relevansinya nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam kitab ayyuha al-walad untuk tujuan pendidikan 

agama Islam adalah religius, mempunyai rasa toleransi, mampu dalam 

bersosial masyarakat, bertanggung jawab, serta pekerja keras. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan Yaspi Mu’anasah memiliki 

persamaan dengan apa yang dikaji oleh peneliti dalam buku Yang Hilang dari 

Kita Akhak mengenai nilai dan karakter. Bahwasannya ada persamaan dalam 

penelitian yang dilakukan Yaspi Mu’anasah dalam karakter yang dibahas yaitu 

sama-sama membahas karaker religius seperti jujur dan toleransi serta 



19 

    

 

kedisiplinan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikaji oleh peneliti dalam buku 

Yang Hilang Dari Kita Akhlak.  

5. Penelitian Rofi’Hanafi tahun 2021 yang berjudul “Etika Berbicara Dalam 

Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab” dari judul penelitian tersebut 

dapat ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa etika berbicara 

menurut tafsir Al-Misbah dalam pemikiran M. Quraish Shihab yakni meliputi 

etika berbicara kepada yang lebih tinggi, etika berbicara kepada sesama atau 

sederajat, etika berbicara kepada yang lebih rendah. Dalam konteks etika 

berbicara berkomunikasi dengan orang lain meliputi tata cara sesuai dengan 

etika prinsip perkataan yang mulia, tata cara berbicara sesuai dengan etika 

prinsip perkataan yang benar atau lurus dan tata cara berbicara sesuai dengan 

etika prinsip perkataan yang baik 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rofi’Hanafi memiliki 

persamaan dengan apa yang dikaji oleh peneliti dalam buku Yang Hilang dari 

Kita Akhak mengenai nilai dan karakter. Bahwasannya ada persamaan dalam 

penelitian yang dilakukan Rofi’Hanafi yaitu ditemukan dalam pemabahsan 

berbicara dengan sopan santun.  
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang 

Dilakukan 

NO SKRIPSI TAHUN PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 2 3 4 5 

1 Uswatun Istiqomah 

yang berjudul 

“Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam 

Dan Pendidikan 

Karakter Dalam 

Novel Burlian Karya 

Tere-Liye”, 

diterbitkan oleh 

IAIN Purwokerto. 

Tahun 

2017 

1) Indikator yang diteliti 

memiliki kesamaan 

yakni nilai dan karakter 

2) Jenis penelitiannya sama 

yaitu Riset Kepustakaan 

atau Library research 

3) Menggunakan 

pendekatan penelitian 

yang sama yaitu 

penelitian kualitatif 

4) Metode analisis data yag 

digunakan adalah 

metode analisis isi 

(content analysis) 

1) Sumber 

primer yang 

digunakan 

adalah novel 

Burlian Serial 

Anak-Anak 

Mamak karya 

Tere-Liye. 

2 Mu’thia Farhan yang 

berjudul “Nilai-Nilai 

Penidikan Karakter 

Nasionalisme Dalam 

Buku Api Sejarah 

Karya Ahmad 

Mansur 

Suryanegara”, 

diterbitkan oleh 

IAIN Purwokerto. 

Tahun 

2019 

1) Indikator yang diteliti 

memiliki kesamaan 

yakni nilai dan karakter 

2) Jenis penelitiannya sama 

yaitu Riset Kepustakaan 

atau Library research 

3) Menggunakan 

pendekatan penelitian 

yang sama yaitu 

penelitian kualitatif 

4) Metode analisis data yag 

digunakan adalah 

metode analisis isi 

(content analysis) 

1) Sumber 

primer yang 

digunakan 

adalah buku 

api sejarah 

karya ahmad 

mansur 

suryanegara. 

3 Dwi Rahmawati 

Putri yang berjudul 

“Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter 

Yang Terkandung 

Dalam Buku La  

Tahza Karya Aidh 

Al-Qarni”, 

diterbitkan oleh 

IAIN Purwokerto. 

Tahun 

2019 

1) Indikator yang diteliti 

memiliki kesamaan yakni 

nilai dan karakter 

2) Jenis penelitiannya sama 

yaitu Riset Kepustakaan 

atau Library research 

3) Menggunakan 

pendekatan penelitian 

yang sama yaitu 

penelitian kualitatif 

4) Metode analisis data yag 

digunakan adalah metode 

analisis isi (content 

1) Sumber 

primer yang 

digunakan 

adalah buku 

La Tahza 

Karya Aidh 

Al-Qarni. 
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analysis) 

4 Yaspi Mu’anasah 

yang berjudul 

“Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter 

Dalam Kitab 

Ayyuha Al-Walad 

Karya Imam Al-

Ghazali Dan 

Relevansinya 

Dengan Tujuan 

Pendidikan Islam”, 

diterbitkan oleh 

IAIN Ponorogo. 

Tahun 

2021 

1) Indikator yang diteliti 

memiliki kesamaan 

yakni nilai dan karakter 

2) Jenis penelitiannya sama 

yaitu Riset Kepustakaan 

atau Library research 

3) Menggunakan 

pendekatan penelitian 

yang sama yaitu 

penelitian kualitatif 

4) Metode analisis data yag 

digunakan adalah 

metode analisis isi 

(content analysis) 

1) Sumber 

primer yang 

digunakan 

adalah kita 

Ayyuha al-

Walad. 

5 Rofi’ Hanafi yang 

berjudul “Etika 

Berbicara Dalam 

Tafsir Al-Misbah 

Karya M. Quraish 

Shihab”, diterbitkan 

oleh IAIN Ponorogo. 

Tahun 

2021 

1) Indikator yang diteliti 

memiliki kesamaan 

yakni nilai dan karakter 

2) Jenis penelitiannya sama 

yaitu Riset Kepustakaan 

atau Library research 

3) Menggunakan 

pendekatan penelitian 

yang sama yaitu 

penelitian kualitatif 

1) Sumber 

primer yang 

digunakan 

adalah Tafsir 

Al-Mishbah 

karya M. 

Quraish 

Shihab. 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Nilai 

Nilai bermula dari bahasa Latin Valere yang artinya berguna, 

mampu, akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai suatu 

yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan 

seseorang atau sekelompok orang. Menurut Steeman yang dikutip oleh 

Dwi Rahmawati Putri yang menyatakan bahwa “nilai merupakan sesuatu 

yang memberi kesan pada hidup, yang memberi contoh, titik tolak dan 

tujuan hidup.”7 

                                                             
7 Dwi Rahmawati Putri, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Yang Terkandung Dalam Buku 

La Tahza Karya Aidh Al-Qarni”, (Skripsi, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019), hal. 35 
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Nilai adalah sesuatu yang memuliakan, serta dapat memberikan 

warna dan menghayati dalam setiap tindakan seseorang. Nilai bukan hanya 

anutan saja tetapi nilai berkaitan dengan pola pikir dan juga dengan 

perbuatan yang dilakukan, maka dari itu nilai memiliki ikatan yang sangat 

erat antara nilai dan etika. Dikutip dari Jirzanah yang menyatakan bahwa 

salah satu tokoh filsafat nilai yakni Max Scheler berpandangan bahwa: 

Nilai merupakan kualitas objektif. Keberdaannya tidak tergantung 

pada benda. Seseorang tidak dapat memahami nilai dari benda 

bernilai, karena nilai mendahului bendanya. Nilai adalah kualitas 

apriori artinya bukan hanya tidak tergantung pada semua objek 

yang bereksistensi, tetapi juga tidak tergantung pada tanggapan 

seseorang. nilai bersifat juga tidak tergantung pada tanggapan 

seseorang. Nilai bersifat mutlak, tidak berubah, sehingga tidak 

dipengaruhi oleh perbuatan seseorang. pengetahuan seseorang 

tentang nilai dapat bersifat relatif, tetapi bukan nilai itu sendiri 

yang relatif.8 

 

Begitupula menurut Mulyana dikutip oleh Tri Sukitman yang 

menyatakan “nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan 

pilihan.”9 Nilai dapat dikaitkan sebagai keinginan sehinga mampu 

memunculkan tindakan pada diri seseorang. Adapun menurut Amsal 

Bakhtiar bahwa “teori tentang nilai yang terdapat dalam filsafat mengarah 

kepada permasalahan etika dan estetika”, menurut Bakhtiar, etika berasal 

dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat atau kebiasaan. Sedangkan 

dalam bahasa latin, istilah moral adalah “mores” kata jamak dari “mos” 

yang artinya adat atau kebiasaan.10  

                                                             
8 Jirzanah, “Aktualisasi Pemahaman Nilai Menurut Max Scheler Bagi Masa Depan 

Bangsa Indonesia”, Jurnal Filsafat, Vol. 18 No. 1, April 2018. Hal. 89 
9 Tri Sukitman, “Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan 

Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter)”, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, Vol. 2 No. 2, 

Agustus 2016. Hal. 86 
10 Ade Imelda Frimayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Agama 

Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 11, 2017. Hal.  230 
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Etika adalah salah satu dari filsafat aksiologi yang mengulas 

masalah-masalah adat dan kebiasaan. Etika lebih fokus kepada perilaku 

yang dilakukan seseorang tersebut, baik dan buruk yang dilakukan oleh 

manusia itulah yang menjadikan sasaran tingkah lakunya. Sedangkan 

estetika berkaitan dengan hubungan nilai terhadap kaidah dan juga 

pengalaman-pengalaman yang memiliki hubungan dengan seni. 

Sebagaiama yang disebutkan oleh Muhmidayeli yakni “estetika 

merupakan studi nilai dalam realitas keindahan.”11 Sedangkan menurut 

Amsal Bkhtiar, estetika berhubungan dengan nilai mengenai pengalaman 

keindahan yang berkaitan oleh manusia akan lingkungannya dan fenomena 

di sekitarnya. 

Adapun dalam agama Islam, nilai sangat berkaitan dengan 

kehidupan manusia, karena pada dasarnya agama Islam memiliki makna 

nilai-nilai yang sangat luas jangkauannya, sebab dikarenakan agama Islam 

memiliki sifat universal yang melekat pada kehidupan manusia dari 

berbagai sisi kehidupannya. Dalam  Islam ada dua golongan nilai. 

Pertama, nilai bersifat normatif yakni nilai-nilai pada Islam yang memiliki 

kaitannya dengan baik dan buruk, benar dan salah, sedangkan nilai bersifat 

operatif, yakni nilai dalam Islam yang termasuk perilaku manusia 

melibatkan nilai keagamaan, nilai masyarakat, dan nilai kesusilaan. Dari 

nilai-nilai Islam tersebut  dijelaskan sebagai berikut : 

                                                             
11 Ade Imelda Frimayati, Implementasi Pendidikan, 231 
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a. Nilai masyarakat adalah nilai yang tentunya berhubungan dengan 

sosial 

b. Nilai kesusilaan adalah nilai yang berkaitan dengan hubungannya 

norma-norma yang ada atau etika 

c. Nilai keagamaan adalah nilai yang tentunya memiliki hubungan 

dengan agama.12 

Islam tidak pernah kekurangan memberikan pelajaran kepada 

umatnya dalam segi keagamaan. Dalam Islam nilai keagamaan memiliki 

posisi yang sangat penting. Nilai keagamaan dalam Islam terbagi menjadi 

tiga aspek yaitu Nilai Akidah, Nilai Ibadah, dan Nilai Akhlak. Nilai akidah 

merupakan bentuk dari kepercayaan atau keyakinan yang berasal dari hati 

yang ada pada diri seseorang tersebut. Hal ini sejalan dengan menurut 

Hasan Al-Bana yang dikutip oleh Prayashi Anjani menyatakan bahwa 

akidah ialah beberapa hal yang harus diyakini kebenarannya oleh hati, 

sehingga dapat mendatangkan ketentraman, keyakinana yang tidak 

bercampur dengan keraguan.13 Sementara nilai ibadah merupakan bentuk 

dari kehambaan seseorang terhadap Allah Swt. nilai ibadah adalah hasil 

dari ketaatan atau kepatuhan manusia kepada Allah Swt. yang ditujukkan 

semata-mata hanya pada Rabb-Nya. Adapun menurut Abd. Musim Salim 

menyatakan bahwa: 

 

 

 

                                                             
12 Nurul Jempa, “Nilai-Nilai Agama Islam”, Jurnal Peagogik, Vol. 1 No. 2, Maret 2018. 

Hal. 28 
13 Prayashi Anjani, “Nilai-Nilai Akidah Dalam Film Munafik 2 Karya Syamsul Yusof”, 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intang, 2020), hal. 13 
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Ibadah dalam bahasa agama merupakan sebuah konsep yang berisi 

pengertian cinta yang sempurna, ketaatan dan khawatir. Artinya, 

dalam ibadah terkandung rasa cinta yang sempurna kepada sang 

pencipta disertai kepatuhan dan rasa khawatir hamba akan  adanya 

penolakan sang Pencipta terhadapnya.14 

 

Sementara itu, nilai akhlak adalah sifat atau watak yang mendasar 

pada diri seseorang yang menjadikan pembeda antara manusia satu dengan 

yang lainnya, nilai akhlak menjadi pembeda antar manusia disebab kan 

oleh baik dan buruk seseorang tersebut bertingkah laku tanpa 

membutuhkan perintah terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan menurut 

Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa, yang denganya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.15 

Selanjutnya Muhaimin menyatakan bahwa “nilai-nilai keislaman 

atau agama memiliki dua segi yakni dari segi normatif dan segi operatif.” 

Segi normatif lebih menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Benar 

dan salah, diperbolehkannya atau tidak diperbolehkan. Sedangkan segi 

operatif lebih menjelaskan mengenai lima hal yang menjadi kualitas dari 

peilaku manusia tersebut yakni wajib (baik), sunnah (setengah baik), 

mubah (bebas), makruh (setengah baik), dan yang terakhir haram (buruk). 

Dari kelima nilai-nilai tersebut maka penjelasannya sebagai berikut: 

a. Nilai wajib (baik) 

Nilai wajib adalah nilai yang jika dilakukan mendapatkan 

pahala, nilai ini memiliki sifat baik bagi manusia, namun jika nilai 

wajib ini ditinggalkan akan mendapatkan dosa. 

                                                             
14Idah Suaidah, “Ibadah Nilai-Nilai Al-Qur’an”, Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 1 No. 

1, Oktober 2012, hal. 167  
15Nurhayati, “Akhlak Dan Hubunganya Dengan Aqidah Dalam Islam”, Jurnal 

Mudarrisuna, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 292. 
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b. Nilai haram (buruk) 

Nilai haram adalah nilai buruk yang apabila dilakukan 

mendapatkan dosa, karena nilai yang buruk akan membawa kerugian 

bagi seseorang, namun apabila ditinggalkan tentunya membawa berkah 

atau pahala baginya. 

c. Sunnah (setengah baik) 

Nilai sunnah adalah nilai setengah baik yang tentunya jika 

dilakukan akan mendapatkan pahala, namun jika dilakukan akan 

mendapatkan pahala atas apa yang dikerjakannya. 

d. Makruh (setengah baik) 

Nilai makruh adalah nilai setengah baik karena nilai ini lebih 

bagus jika tidak dikerjakan, alasannya dapat menimbulkan perilaku 

yang kurang baik jika dikerjakan. 

e. Mubah (bebas) 

Nilai mubah adalah nilai yang bebas dilakukan atau tidaknya 

nilai ini tidak akan berdampak dalam pahala atau dosa.16 

Kelima nilai diatas memiliki artian tersendiri dan tentunya 

menyangkut dalam seluruh nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. 

manusia memang pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari yang 

namanya penilaian, namun agama Islam telah memberitahukan bahwa 

nilai-nilai yang telah diajarkan harus dilaksanakan, agar manusia memiliki 

perilaku yang baik dan ketika ada nilai-nilai yang kurang baik lebih baik 

untuk ditinggalkan. Namun demikian manusia harus sadar bahwa nilai 

merupakan dasar utama perilaku dan yang akan selalu nampak disetiap 

                                                             
16 Nurul Jempa, Nilai-Nilai, hal. 109 
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saat tergantung situasi dan kondisi dari seseorang tersebut. maka dari itu 

agama Islam tidak pernah kekurangan dalam memberikan pelajaran 

mengenai nilai atau etika dalam kehidupan manusia. 

2. Karakter  

Karakter berasal dari bahasa latin yakni “kharakter”, “kharassein”, 

“kharax”, dan dalam bahasa inggris yaitu “character” dan dalam bahasa 

indonesia “karakter” yang berarti membuat tajam, membuat dalam. 

karakter dimaknai sebagai berpikir dan berperilaku yang khas dari setiap 

sikap individu manusia yang ditampilkan dalam kegiatannya sehari-hari.17  

Secara bahasa, karakter dipahami sebagai kebiasaan atau tabiat 

yang dimiliki setiap individu manusia. Namun secara harfiah karakter 

lebih dikenal sebagai watak, perilaku, dan sifat. Karakter seseorang akan 

bertumbuh sesuai dengan apa yang dilakukannya. Menurut Ki Hajar 

Dewantara dikutip oleh Dewi Purnama Sari yang menyatakan bahwa 

“aktualisasi karakter dalam bentuk perilaku sebagai hasil perpaduan antara 

karakter biologis dan hasil interaksi dengan lingkungannya.”18 Karakter 

juga bisa berkembang melalui dunia pendidikan dapat membentuk 

perilaku seseorang secara baik.  

Karakter menurut Thomas Lickona dikutip dalam bukunya 

Character Matters yang mengatakan bahwa karakter adalah objektifitas 

yang baik atas kualitas manusia, baik bagi manusia diketahui atau tidak. 

Kebaikan-kebaikan tersebut ditegaskan oleh masyarakat dan agama di 

                                                             
17 Tri Sukitman, “Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia 

Yang Berkarakter)”, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016, hal. 87 
18 Dewi Purnama Sari, “Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an”, Jurnal Islamic 

Counseling, Vol. 1 No. 01, 2017, hal. 4 
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seluruh dunia. Karena hal tersebut secara intrisik baik, punya hak atas hati 

nurani kita.19 

Adapun menurut alwisol bahwa “karakter adalah penggambaran 

dari tingkah laku dengan menonjolkan nilai (baik  buruk) secara implisit 

maupun eksplisit.” Dalam agama Islam, karakter disebut juga dengan 

akhlak. Menurut Al-Ghazali “akhlak merupakan sesuatu yang menetap 

dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan 

pertimbangan terlebih dahulu.”20 Akhlak dalam Islam memiliki pengertian 

yang sangat luas cakupannya tidak bisa dijangkau karena akhlak bukan 

hanya tentang manusia dan manusia saja, melainkan manuisa dengan 

alam, lingkungannya, kehidupannya, juga dengan Tuhan.  

Akhlak Islam berhubungan dengan sikap hati serta pikiran. Akhlak 

merupakan kelengkapan dalam ajaran Islam, maka dalam akhlak Islam 

mengacu pada kaidah-kaidah tentang benar atau salah, baik atau buruk, 

ridho dan tidak ridho. Standar dari perilaku baik dan buruk pastilah tertuju 

pada ajaran Allah. Dapat dipahami bahwasanya karakter baik dalam diri 

seseorang akan mendapatkan nilai yang baik juga, demikian pula 

sebaliknya jika yang ditampakkan karakter buruk maka akan mendapatkan 

penilai buruk terhadap apa yang dikerjakannya. Hal ini sejalan dengan apa 

yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yaitu: 

 

                                                             
19 Thomas Lickona, Character Matters, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), hal. 15 
20 Enok Rohayati, “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak”, Jurnal Ta’dib, 

Vol. 16 No.1, Juni 2011,  Hal. 110 



29 

    

 

 إِنَّ ِخيَاَرُكْم أََحاِسنُُكْم أَْخََلقًا
Artinya: Sesungguhnya sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang 

paling baik akhlaknya. (HR. Bukhari) 

 

Karakter atau akhlak dalam pemikiran ajaran Islam merupakan 

bentuk dari hasil yang telah diproses oleh syariah yakni ibadah dan 

muamalah yang diperkuat dengan akidah sehingga menjadikan fondasi 

bangunan yang sempurna dan juga kokoh dalam menerapkan karakter atau 

akhlak yang luhur kepada manusia. sebagai contoh ketika seseorang 

memiliki keimanan kepada Allah maka orang tersebut akan terus 

melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi 

larangannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: 

 ࣖفَاْذكُُرْونِْيْٓ اَْذكُْركُْم َواْشكُُرْوا ِلْي َوَْل تَْكفُُرْوِن 
Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscahya aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku. (QS. Al-Baqarah: 152) 

 

Karakter terbentuk dari pikiran, sikap, perasaan, perbuatan, serta 

perkataan. Karakter adalah cakupan dari nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan alam, lingkungan, sesama manusia, serta Tuhan. Hal 

ini juga, sejalan dengan pemikiran Ahmad Tafsir yang mengatakan 

bahwasannya “Karakter itu sama dengan akhlak dalam pandangan Islam. 

Akhlak dalam pandangan Islam adalah kepribadian yang kompenenya 

adalah tahu (pengetahuan), sikap dan perilaku”.21 

 

                                                             
21 Siti Nasihatun, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam Dan Strategi 

Implementasinya”, Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 7 No. 2, Desember 

2019, hal. 330 
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Karakter atau akhlak dalam ajaran agama Islam memiliki 

berbagai macam seperti saja contohnya amanah, disiplin, lapang dada, 

sabar, beriman serta bertaqwa, lemah lembut, bersyukur, bertanggung 

jawab, jujur, beradap, sopan santun, menghargai sesama (toleransi), 

adil, memiliki rasa kasih sayang, dan lain sebagainya. Karakter atau 

akhlak akan nampak dengan sendirinya tanpa menunggu pertimbangan 

terlebih dahulu. agama Islam telah mengajarkan umatnya untuk 

senantiasa memiliki akhlak yang baik sesuai dengan teladan kita yakni 

Nabi Muhammad SAW., Rasul adalah teladan bagi para umat muslim 

untuk memiliki karakter atau akhlak yang baik, maka umat muslim 

tentunya harus menjadikan panutan apa yang dikerjakan dan dilakukan 

oleh Rasul. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

menurut Kemendiknas yang menyatakan bahwa: 

a. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya. 

b. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

dan perbuatan 

c. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain. 

d. Disiplin adalah tindakan yan menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 
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e. Kerja keras adalah tindaka yang dilakukan untuk menunjukkan 

perilaku semangat. 

f. Kreatif adalah berpikir dan melakukan suatu cara untuk 

menemukan hasilnya sendiri. 

g. Mandiri adalah sikap yang tidak mudah bergantung pada orang 

lain. 

h. Demokratis adalah cara berpikir dengan terbuka tentang hak milik 

orang lain. 

i. Rasa ingin tahu adalah sikap yang ingin mengetahui lebih dalam 

dan luas terhadap apa yang dilihat, dipelajarai, dan dirasakan. 

j. Semangat kebangsaan adalah sikap atau perilaku yang mewarisi 

semangat nasionalisme. 

k. Cinta tanah air adalah cara berpikir atau bertindak yang 

menempakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

orang lain. 

l. Menghargai prestasi adalah sikap atau tindakan dalam menghargai 

pencapaian atau keberhasilan orang lain. 

m. Bersahabat atau komunikatif adalah sikap atau tindakan yang 

mendorong dirinya unuk menghasilkan sesuatu yan berguna bagi 

masyarakat dan dirinya sendiri. 

n. Cinta damai adalah sikap atau tindakan yang menyukai kedamaian 

dari pada permusuhan. 
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o. Gemar membaca adalah kebiasaan untuk menyediakan waktu 

dalam membaca. 

p. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu mencegah 

terjadinya kerusakan pada alam. 

q. Peduli sosial adalah sikap atau tindakan yang selalu ingin 

membantu pada orang lain. 

r. Tanggung jawab adalah sikap atau tindakan yang mendasar 

disebabkan melaksanakan tugas yang diberikan.22 

3. Muslim Beragama 

Manusia membutuhkan agama karena memang pada dasarnya hal 

tersebut adalah fitrah manusia. Agama sendiri adalah ajaran yang berasal 

dari Tuhan dan turunanya yakni kitab suci tentunya hal ini menjadi 

pedoman hidup bagi manusia agar dapat mencapai kehidupan yang 

bahagia di muka bumi ini dan di akhirat nanti. Menurut Hadikusumo 

mengatakan bahwa “agama itu berasal dari bahasa sankrit, yaitu jalan 

abadi dari kehidupan, juga bisa berarti pengajaran tentang cara misterius, 

sebab tuhan adalah misterius, atau juga berarti pengajaran tentang 

kebhatinan.”23 Agama harus diyakini dan diakui keberadaanya pada diri 

seorang manusia, percaya akan adanya Tuhan merupakan salah satu 

kecenderungan fitrah manusia untuk mempercayainya. 

                                                             
22 Raihan Putry, “Nilai Pendidikan KarakterAnak Di Sekolah Perspektif Kemendiknas”, 

Jurnal of Child and Gender Studies, Vol. 4 No. 1, Maret 2018, hal 45 
23 Ahmad Putra, “Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber”, Journal Of Religious 

Studies, Vol. 1 No. 1, Juni 2020, hal. 46 
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Salah satu bagian penting dari kewajiban diri seorang manusia 

tentunya adalah beragama. Beragama memiliki makna suatu kepercayaan 

yang mendasar pada diri manusia atau bisa dikatakan bahwa beragama 

menumpukan hidupnya kepada sesuatu yang lebih tinggi atau lebih besar 

darinya. Ketika manusia telah mencapai batas lelah dalam kehidupannya 

dan dirasa tidak kuat menjalaninya maka manusia akan mencari sandaran 

untuk dirinya. Manusia membutuhkan agama sebagai penopang dalam 

hidupnya, menjadikan manusia memiliki tujuan dalam kehidupanya di 

muka bumi. Disadari atau tidak manusia membutuhkan Tuhan maka 

manusi butuh yang namanya beragama. 

Agama asli umat manusia ialah menyembah Allah SWT. Hal ini 

telah menjadi suatu keyakinan bagi kaum muslim. Agama Islam sendiri 

terdiri dari akidah dan syariat. Akidah memiliki artian kepercayaan atau 

keyakinan, sementara syariat berisikan tentang hukum dan aturan dalam 

Islam. Tidak bisa dikatakan sah keislaman seseorang apabila tidak 

memiliki akidah dan syariat dalam hidupnya. Manusia pada dasarnya 

memang harus memiliki naluri sifat fitri atau percaya akan adanya Allah 

SWT. 

 Adapun yang dikutip oleh Saryono menurut Muhammad Yunus 

mengartikan “fitrah dengan agama dan kejadian.”24 Fitrah cenderung 

dipahami dengan keyakinan atau kebenaran yang mendasar manusia 

keyakinan itu berasal dari hati dan pikiran, agama Islam disesuaikan 

                                                             
24 Srayono, “Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam”, Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 2, 

Desember 2016, hal. 164 
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dengan apa yang terjadi pada diri manusia hingga akan sampai pada hati 

dan pikirannya sehingga hal ini akhirnya akan mengantarkan manusia 

kepada agama Islam. 

Seorang muslim pastilah beragama, hal ini memang sudah menjadi 

fitrah muslim pada hakikatnya. Agama menjadikan landasan kaum muslim 

dalam menjalankan kehidupannya, tak hanya menjadi landasan tetapi 

agama juga dijadikan sebagai pedoman atau tujuan hidupnya untuk meraih 

bekal untuk kehidupan selanjutnya nanti yakni akhirat, dan agama Islam 

juga menjadi aturan bagi kehidupan umat muslim yang telah dijelaskan 

dalam Al-Qur’an dan Hadist.  

Sehingga hal ini menjadikan penegasan bahwasannya manusia 

memiliki fitrah di muka bumi ini yang cenderung ditujukkan hanya kepada 

Allah SWT, sajalah ia melakukan segala bentuk kehidupannya di muka 

bumi. Dapat disimpulkan bahwasannya fitrah umat muslim beragama 

sudah menjadi suatu kewajiban dan mutlak untuk dilakukan. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau Library Research yaitu 

dalam melakukan penelitian ini data yag dikumpulkan berupa kegiatan 

membaca, mencatat, serta mengelolah bahan penelitian yang tentunya 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun yang 

dimaksud dalam penelitian pustaka adalah data-data yang diperoleh 

merupakan hasil dari berbagai sumber yaitu buku-buku teks, jurnal ilmiah, 

artikel, media, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang dapat 

dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Adapun Mestika Zed dikutip dalam 

bukunya metode penelitian kepustakaan yang menyatakan bahwa :  

Riset kepustakan tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan 

mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami 

banyak orang selama ini. Apa yang disebutkan dengan riset 

kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian 

kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka dan 

mencatat serta mengolah bahan penelitain.25 

 

Kemudian menurut M. Nazir, yang menyatakan bahwa studi 

kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan fokus masalah yang sedang 

dipecahkan atau dilakukan penelitian tersebut.26 

                                                             
25 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayayan Pustaka Obor 

Indonesia, 2017), hal. 3 
26 Bagas Bayu Aji, Konsep Pendidikan Islam Menurut Perspektif Abbudin Nata, (Skripsi,  

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hal. 23 
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 

dimana dalam penelitian kualitatif tidak perlu melakukan perhitungan dan data 

yang dikumpulkan berupa tekstual. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh 

Bagas Bayu Aji yang mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang 

alamiah dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 27 

Adapun pemaparan dalam penelitian ini merujuk pada penjelasan 

deskriptif sesuai dengan keunikan dari penelitian kualitatif. Penelitian 

deskriptif atau Descriptive Reseacrh merupakan penelitian yang dilakukan 

untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara terstruktur dan juga jelas. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian deskriptif bermaksud memberikan 

konsep mengenai suatu gejala atau fenomena serta sifat-sifat tertentu, yang 

tidak harus membuat keterkaitan antar variabel. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penelitian deskriptif mementingkan dari segi fenomena sosial atau 

gejala yang mana dibalik tersebut bisa dijadikan pembelajaran oleh banyak 

orang.  

Kajian kepustakaan berguna untuk mengembangkan konsep atau  teori 

yang dasar dari penelitian melihat gejala-gejala secara sistematik, 

menggunakan spesifikasi keterkaitai antara variabel, sehingga bisa 

dipergunakan dalam menjelaskan dan memperhatikan fenomena tersebut. 

                                                             
27 Ditha Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam 

Pencarian Informasi Kesehatan”, Jurnal Lontar, Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 16 
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Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kepustakaan 

adalah sebuah penelitian yang menganalisis dan menguraikan suatu 

permasalahan mengikuti teori-teori atau berupa pandangan para ahli serta 

merujuk pada dalil-dalil atau sumber yang relevan mengenai permasalahan 

yang akan dibahas oleh peneliti. Sesuai dengan judul yakni nilai dan karakter 

muslim beragama perspektif M. Quraish Shihab dalam buku Yang Hilang 

Dari Kita Akhlak.  

B. Sumber Data 

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan dua 

sumber data yang akan dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan 

peneitiannya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Menurut Sugiyono sumber primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, sementara sumber 

sekunder meupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.28 Adapun 

penjelasan dari kedua sumber data tersebut sebagai berikut : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data subjek utama dalam studi literatur 

atau kepustakaan yang dijadikan bahan penelitian oleh peneliti. Sehingga 

data primer penelitian yakni : 

a. M. Quraish Shihab, 2020 cetakan IV, Tanggerang Selatan: PT. 

Lentera Hati, Yang Hilang Dari Kita Akhlak  

                                                             
28 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA 

Cv, 2016), hal. 225 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang meningkatkan penelitian ini 

tentunya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas oleh 

peneliti.  Data sekunder bisa berupa jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, 

majalah, artikel, media, ensiklopedia, dan skripsi yang telah dilakukan 

peleitian sehingga dapat dipergunakan demi menunjang keberhasilan 

penelitian ini. Sehingga data sekunder sebagai berikut: 

a. M. Quraish Shihab, 2018 cetakan I, Tanggerang Selatan: PT. Lentera 

Hati, Islam Yang Saya Anut (Dasar-dasar ajaran Islam) 

b. M. Quraish Shihab, 2019 cetakan II, Tanggerang Selatan: PT. Lentera 

Hati, Islam Yang Disalah Pahami (Menepis prasangka mengikis 

kekeliruan) 

c. M. Quraish Shihab, 2018 cetakan I, Tanggerang Selatan: PT. Lentera 

Hati, Islam Yang Saya Pahami (Keragaman itu rahmat) 

C. Analisi Data 

Teknik analisis data adalah suatu cara atau metode dalam mengelolah 

sebuah data sehingga menjadi informasi, maka dari itu data yang diperoleh 

dapat dipahami dengan mudah serta menjadi bermanfaat bagi banyak orang 

dalam mengambil kesimpulan dan mendapatkan solusi permasalahan yang 

diangkatnya. Dalam penelitian ini data yang telah didapatkan dari kitab, buku, 

jurnal, artikel, skripsi, literatur-literatur lainnya, lalu dianalisis menggunakan 

metode content analiysis. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah analisis isi (content analiysis). Menurut Amir Hamzah dikutip dalam 

bukunya Metode Penelitian Kepustakaan yang menyatakan bahwa metode 
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analisis isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks yang 

dijabarkan dalam pola-pola terstruktur dan dapat membawa peneliti kepada 

pemahaman tentang sistem nilai di balik teks itu.29 

Adapun tahap-tahapan yang lebih spesifik dilakukan oleh peneliti yaitu 

dengan melakukan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

penarikan kesimpulan (verification). Maka sebagai berikut penjelasannya: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Pada tahap awal ini peneliti melakukan sebuah pemilihan, 

pemfokusan, serta penyederhanaan. Berguna untutk mencari temuan-

temuan yang akan menjadi pembahasan atau fokus penelitian yang akan 

dikaji lebih lanjut oleh peneliti. Dalam mengkaji fokus penelitian tersebut 

peneliti mencatat dalam bentuk tulisan sehingga dapat memahami fokus 

penelitian dan juga hasil yang diteliti oleh peneliti. 

2. Penyajian Data (data display) 

Pada tahap ini peneliti memilih bahasa atau kata yang mudah untuk 

dipergunakan dalam penelitiannya, tujuannya agar mudah dipahami dalam 

membaca penelitian ini serta memudahkan peneliti untuk melanjutkan 

langkah berikutnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (verification) 

Setalah melakukan reduksi data dan penyajian data selanjutnya 

dilakukan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan 

tersebut adalah berguna untuk memaparkan hasil penelitian yang 

                                                             
29 Amir Hamzah MA, Metode Penelitian Kepustakaan, (Malang: CV. Litrasi Nusantara 

Abadi, 2019), hal. 100. 
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dilakukan oleh peneliti terkait dengan judul skripsinya tersebut secara 

singkat, padat, dan jelas.30 

D. Keabsahan Data 

Setelah melakukan tahap analisis data, langkah selanjutnya yaitu 

melakukan pengolahan data yang telah ditemukan. Hasil pembahasan yang 

telah dikumpulkan dapat dipergunakan dalam menganalisis permasalahan 

yang ada, tentunya untuk dipergunakan pada penelitian skripsi ini. Sebelum 

hasil data yang telah terkumpulkan dipergunakan harus melewati tahap-tahap 

pengolahan data terlebih dahulu yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, dan 

penyusunan data. Berikut penjelasannya : 

a. Pemeriksaan data adalah data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali 

sehingga dapat diketahui adanya kekurangan atau data yang tidak cocok 

terhadap rumusan masalah penelitian. 

b. Klasifikasi data adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah 

yang akan dibahas, hal ini mempermudah peneliti dalam menganalisisi 

data yang telah dikumpulkan. 

c. Penyusun data adalah mengurutkan dan menggolongkan data pada pokok 

pembahasan secara urut dan sistematis tujuannya mempermudah peneliti 

dalam mencari pokok permasalahan atau mengambil kesimpulannya.31 

 

 

 

                                                             
30 Bagas  Bayu, Konsep Pendidikan, hal. 25 
31 Bagas Bayu, Konsep Pendidikan, hal. 25 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

1. Biografi M. Quraish Shihab 

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab atau yang biasa dikenal 

dengan M. Quraish Shihab, beliau dilahirkan di Sidenreng Rappang 

(Sidrap) tepatnya pada tanggal 16 Februari 1944. M. Quraish Shihab 

adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman 

Shihab dan Asma Aburisy. M. Quraish Shihab sudah mencintai ilmu-ilmu 

Al-Qur’an sejak kecil diakibatkan adanya pengaruh dan didikan dari 

ayahnya yang seorang ahli tafsir. Setelah menyelesaikan pendidikan 

dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan tingkat 

menengah di Malang, aktivitas keseharian beliau saat menuntut ilmu 

dengan diimbangi menyantri di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-

Faqihiyyah selama 2 tahun tentunya dibawah bimbingan Habib Abdul 

Qadir BilFaqih.  

Pada tahun 1958, M. Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir dan 

beliau diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967 beliau 

meraih gelar sarjananya (S-1) di Fakultas Ushuluddin tepatnya pada 

Jurusan Tafsir dan Hadits yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu 

beliau memantapkan untuk melanjutkan tingkat magister (S-2) di fakultas 

yang sama dan meraih gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialis bidang 

41 
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Tafsir Al-Qur’an. Dilanjutkan dengan menempuh  pendidikan doktornya 

pada tahun 1980. 

Pada tahun 2004, M. Quraish Shihab mulai mengembangkan 

gerakan “Membumikan Al-Qur’an” yang disingkat dengan PSQ. PSQ 

menjadi salah satu jembatan dalam mensosialisasikan dan ide dari M. 

Quraish Shihab dalam memberikan pemahaman dakwah Islam yang 

moderta dan toleran, yang bisa dihadirkan juga memalui banyak program 

seperti salah contohnya yaitu Pendidikan Kader Mufassir sebagai media 

untuk mencetak generasi bangsa penerus yang dapat menyampaikan pesan 

yang ada pada Al-Qur’an secara tepat. Tak hanya itu saja M. Quraish 

Shihab mendirikan Bayt Al-Qur’an yang tentunya dibantu oleh beberapa 

kolegannya tepatnya dikawasan South City Pondok Cabe yang tentunya 

terdiri dari Pondok Pesantren Pasca Tahfidz yang mendidikan para 

penghafal Al-Qur’an dari berbagai daerah tempat tinggal dari para santri 

yang ingin mendalami ilmu Al-Qur’an. 

Beliau juga membantu dalam PSQ untuk menginovasi dalam 

menyembarkan dakwah Islam secara moderat yang melalui platfrom 

digital sehingga terbentuklah cari ustadz.id dimana dalam platform itu 

mempertemukan antara jama’ah kepada ustadz yang memiliki pemahaman 

moderat untuk bisa menyelenggarakan kajian bersama, ataupun untuk 

saling mensupport antar kegiatan tertentu. M.Quraish Shihab sampai 

dengan sekarang masih aktif dalam menyelesaikan permasalah yang ada 

pada dunia Islam Internasional melalui Majlis Hukama’ Al-Muslimin yang 
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terbentuk sejak tahun 2014 dengan beranggotakan 15 orang dari ulama-

ulama terkemuka di seluruh dunia. 

Saat ini, M. Quraish Shihab lebih banyak mendedikasikan 

waktunya dalam menulis buku sebagai aktivitas sehari-harinya, tercatat 

sudah ada 61 judul buku yang ditulis dan dipublikasikan oleh beliau salah 

satu karya buku beliau yang saat ini digunakan oleh peneliti yang 

dijadikan landasan peneliti untuk meneliti nilai dan karakter yang 

terkandung dalam bukunya yakni buku Yang Hilang Dari Kita Akhak, tak 

hanya itu saja, tentunya M. Quraish Shihab juga memiliki magnum opus, 

Tafsir Al-Misbah, dan semua buku karya beliau yang diterbitkan oleh 

penerbit Lentera Hati. 

2. Karya-Karya M. Quraish Shihab 

Disela-sela kesibukannya, M. Quraish Shihab selalu menyempatkan 

diri untuk menulis buku yang hingga kini banyak dibaca oleh para 

peminatnya. Adapun beberapa karya dari M. Quraish Shihab yakni : 

a. Islam Yang Saya Anut (2018) 

b. Islam Yang Saya Pahami (2018) 

c. Islam Yang Disalahpahami (2018) 

d. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (2004) 

e. Kematian Adalah Nikmat (2013) 

f. Yang Hilang Dari Kita : Akhlak (2016) 

Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang tidak akan 

mungkin bisa disebutkan semuanya dalam penelitian ini, namun 
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menyebutkan beberapa karya beliau membuktikan bahwasannya beliau 

mencurahkan waktu kesehariannya dalam menulis buku-buku tersebut. 

3. Tentang Buku Yang Hilang Dari Kita : Akhlak 

Dikutip dalam buku karangan M. Quraish Shihab yang berjudul Yang 

Hilang Dari Kita : Akhlak ini memiliki tebal 320 halaman dan diterbitkan 

oleh Lentera Hati. Pada mulanya buku ini adalah kumpulan dari enam 

ceramah lisan yang penulis sampaikan pada akhir tahun 2015. Ia bermula 

ketika heboh-hebohnya kasus yang kemudian dikenal secara bercanda 

dengan istilah “Mama minta pulsa,” yakni adanya tuduhan bahwa Ketua 

Lembaga Negara yang sangat terhormat dan yang anggota-anggotanya 

digelari dengan “Anggota Terhormat” mengatasnamakan Presiden dan 

Wakil Presiden meminta saham dari satu perusahaan asing yang berlokasi 

di Indonesia. Ketika kasus itu menggelinding, berkembang diskusi tentang 

kewajaran hal atas tinjauan dari segi hukum dan akhlak, terutama setelah 

Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat “turun tangan” 

membahasnya. Ketika itu, banyak yang berkesimpulan bahwa ada sesuatu 

yang hilang dari masyarakat kita, termasuk orang-orang yang mestinya 

menjadi teladan. Yang hilang itu adalah akhlak penulis sependapat dengan 

kesimpulan tersebut walau tanpa menghadirkan dalam benak dan atau 

memberi penilaian wajar serta tindak kasus di atas. Dari sinilah bermula 

ceramah-ceramah penulis tentang akhlak secara umum dan dari sini pula 

sekian banyak hadirin yang mengharapkan penulis membukukannya dan 

inilah yang terhidang dalam buku ini.32 

 

B. Nilai dan Karakter Dalam Buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak 

Nilai dan karakter bukan hanya merupakan sebuah simbol dan 

kesempurnaan pribadi seseorang tetapi nilai-nilai itu juga diperlukan oleh 

masyarakat terutama umat muslim demi mencapai kesempurnaan dalam 

kehidupan bermasyarakatnya, makna dari kata-kata tersebut adalah Semakin 

baik karakter atau akhlak yang dimiliki oleh seseorang tersebut maka semakin 

konsisten kebahagiaannya, demikian juga dengan masyarakat semakin 

kompak anggota-anggotanya maka secara bersama-sama mereka membangun 

                                                             
32 M. Quraish Shihab, Yang Hilang Dari Kita : Akhlak, (Tanggerang Selatan: PT. Lentera 

Hati, 2016), hal. 11 
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nilai-nilai karakter yang dapat dicontoh dan diterapkan kepada generasi muda. 

Maka kehidupan masyarakat akan semakin bahagia. 

Dikutip dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak bahwasannya: 

akhlak diketahui bahwasannya memiliki arti sebagai budi pekerti serta 

kelakuan. Sedangkan moral dimaknai sebagai ajaran tentang baik 

buruk yng diterima oleh banyak orang atau umum mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, dan sebagainnya. Karakter atau yang biasa disebut 

dalam Islam adalah akhlak juga diartikan sebagai kondisi mental yang 

membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan 

sebagainya. Sebagaimana juga dipahami dalam arti isi hati atau 

keadaan mengenai perasaan tersebut dan sebagaimana diungkapkan 

dalam perbuatan. Sedangkan etika diartikan dengan ilmu tentang apa 

yang baik dan apa yang buruk serta mengenai hak dan kewajiban moral 

yakni akhlak atau yang biasa dikenal dengan karakter. 33 

 

Karakter atau akhlak ini memang memiliki berbagai macam sifat 

kejiwaan atau sifat yang berlandas pada diri seseorang tersebut. Menurut Al-

Ghazali akhlak atau karakter adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan 

muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerukan pemikiran terlebih 

dahulu.34 Maksud dari kalimat di atas mengisyaratkan bahwasannya karakter 

yang memiliki ketetapan dalam diri seseorang atau kondisi kejiwaan tidak 

memerlukan pemikirannya terlebih dahulu sehingga karakter atau akhlak 

dapat hadir apabila dapat tercapai setelah berulang-ulang kali mendapatkan 

pelatihan dan dengan membiasakan diri melakukannya. 

Buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak menjelaskan tentang nilai dan 

karakter yang harus dimiliki seorang muslim. buku ini menghidangkan 

sebagian kecil dari nilai-nilai karakter Islami seperti contohnya Nilai Ash-

Shiddiq yang dijelaskan sekelumit dalam buku ini, nilai tersebut menurut Nabi 

                                                             
33 Quraish Shihab, Yang Hilang, 5 
34 Enok Rohayati, Pemikiran Al-Ghazali, 110. 
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Muhammad merupakan nilai karakter yang dapat mengantarkan pada 

kebajikan seseorang tersebut hingga ketahap terakhir yakni surganya Allah.35  

Selain itu, buku ini juga memberikan sebuah penjelasan bagaimana 

akhlak itu dapat muncul serta dapat disebut dengan akhlak. Dalam buku Yang 

Hilang Dari Kita Akhlak ada beberapa Nilai yang terkandung didalamnya 

yakni nilai akidah, nilai akhlak, dan nilai ibadah. Ketiga niai tersebut amat 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang muslim sebagai landasan 

kehidupannya di muka bumi dan juga bekal di akhirat nanti. Maka akan 

dijelaskan satu persatu dari beberapa nilai yang telah disebutkan yakni: 

1. Nilai Akidah 

Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Orang beriman 

itu adalah orang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak 

ragu-ragu untuk berjihad dengan harta dan diri di jalan Allah. Keyakinan 

pada Allah dan Rasul sebagai utusannya yang menyampaikan segala 

risalah Allah telah membentuk kesadaran diri, bahwa hidup manusia tidak 

akan lepas dari rencana dan ketetapan Allah.36 

Akidah merupakan pedoman bagi seorang muslim atau dasar-dasar 

dalam keimaman yang ada pada dirinya. Akidah juga merupakan sebuah 

landasan bagi seseorang untuk berperilaku. Bahkan sebenarnya akidah 

merupakan pedoman hidup seseorang untuk berkelakuan baik di muka 

                                                             
35 Quraish Shihab, Yang Hilang, 15 
36 M. Yusuf Ahmad, Syahraini Tambak, Resti Ruskarini, “ Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Akidah Melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)”, Jurnal Al-Hikmah, 

Vol. 15 No. 1, April 2018, hal. 23 
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bumi. Oleh sebab itu, akidah diartikan sebuah keimanan atau keyakinan 

karena berfungsi menjadi standar atau titik tolak seseorang berperilaku. 

Nilai biasa dikaitkan dengan penilaian atau kepercayaan seseorang 

terhadap apa yang dilihat dari situasi itu yang berupa yang nampak 

ataupun tidak nampak. Nilai akidah yang dijelaskan dalam buku Yang 

Hilang Dari Kita Akhlak adalah merupakan keimanan yang harus 

dipercayai dan harus mengikat hati seorang tersebut. Ikatan itulah yang 

mengantar pemahamannya sebagai akidah atau keimanan. Nilai akidah 

disini memiliki tujuan agar kaum muslim harus memiliki iman atau 

keyakinan pada dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. 

Menyebutkan enam hal yang harus dipercayai wujudnya tentang iman 

yaitu37: 

a. Iman Kepada Allah 

Iman kepada Allah yakni menyakini bahwa Allah itu ada, dan 

Allah juga yang menciptakan seluruh muka bumi ini beserta dengan 

isinya. Mempercayai kebesaran Allah yang ditandai dengan zat yang 

menciptakan seluruh alam semesta, serta sifat-sifat-Nya yang dapat 

diteladani oleh seluruh manusia termasuk oleh umat muslim, dan 

mempercayai yang telah ditakdirkan oleh Allah, mengikuti segala 

perintahnya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an sebagai kitab suci 

yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. 

 

                                                             
37 Prayasi Anjani, Nilai-Nilai, 23 
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b. Iman Kepada Malaikat 

Iman kepada malaikat adalah dengan cara mempercayai bahwa 

malaikat sebagai utusan Allah, dan para malaikat memiliki tugas-tugas 

tertentu dalam menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. 

Mempercayai adanya malaikat merupakan dasar dari keimanan kepada 

hari akhir dan juga wahyu yang disampaikan Allah melalui perantara 

malaikat kepada Rasulullah. 

c. Iman Kepada Kitab-Kitab Allah 

Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan bentuk dari 

keimanan yang meyakini bahwasannya Allah telah menurunkan 

beberapa kitab kepada Rasul sebagai pedoman dan landasan manusia 

dalam hidupnya, tujuannya untuk mencapai kehidupan yang bahagia di 

dunia maupun di akhirat nanti. Umat muslim memiliki kewajiban 

dalam mempercayai semua kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh 

Allah Swt. 

d. Iman Kepada Rasul 

Iman kepada rasul adalah mempercayai bahwa rasul adalah 

utusan Allah dalam menyebarkan ajaran agama Islam serta meyakini 

bahwa rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk 

dipercayai dalam menerima wahyu. 

e. Iman Kepada Hari Akhir 

Iman kepada hari akhir atau kiamat merupakan bentuk dari 

keimanan bahwasannya meyakini adanya hari akhir atau kiamat 
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dimana nanti seluruh manusi akan dikumpulkan dan akan dihitung 

amalan kebaikan serta keburukannya. Serta mempercayai bahwa 

adanya kehidupan yang abadi sesudah dunia berakhir yakni kehidupan 

akhirat nanti. 

f. Iman Kepada Qadha dan Qadar 

Iman kepada Qadha dan Qadar yakni mempercayai bahwa 

segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia 

merupakan takdir yang harus diterima, apapun  yang terjadi, entah 

akan terjadi esok atau sedang terjadi merupakan takdir yang telah 

diputuskan oleh Allah. Takdir Allah adalah kehendak Allah, sehingga 

Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan takdir pada 

hambanya. 

Hal ini sejalan dengan menurut Al-Thabari yang menyatakan 

bahwa iman adalah suatu kata yang menggabungkan pengakuan terhadap 

wujud Allah, kitab-kitab Nya, rasul-rasul Nya, dan pembenran pengakuan 

tersebut dengan perbuatan.38 

Nilai- nilai akidah mengajarkan untuk mempercayai apa yang telah 

ditetapkan Allah kepada umatnya. Islam mengajarkan banyak makna 

dalam kehidupan segala sesuatu yang diperbuat dan dilakukannya sudah 

memiliki peraturannya masing-masing seperti baik dan buruk yang 

dilakukan seorang tersebut. Sehingga akidah merupakan landasan serta 

pedoman bagi umat muslim untuk berperilaku baik dengan sesuai apa 

                                                             
38 Prayashi Anjani, Nilai-Nilai, 15 
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yang diajarkan oleh agama dan diberi contoh oleh Nabi Muhammad saw. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai akidah adalah seperangkat 

keyakinan dan yang dianggap penting bagi seorang muslim dalam 

hubungannya dan kaitannya dengan Tuhan yang mampu memberikan 

penilaian terhadap perilaku atau pola kehidupannya. 

2. Nilai ibadah 

Ibadah dalam Islam secara garis besar terbagi ke dalam dua jenis, 

yaitu ibadah mahdah (ibadah khusus) dan ibadah ghoiru mahdah (ibadah 

umum). Ibadah mahdah meliputi sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan 

ibadah ghoiru mahdah meliputi shodaqoh, membaca Al-Qur’an dan lain 

sebagainya. Namun ada beberapa subtansi dalam memahami ibadah, yakni 

sebagai berikut : 

a. Ibadah merupakan bentuk dari ketaatan kepada Allah Swt. 

b. Ibadah sebagai salah satu bentuk dari tawadhu kepada Allah Swt. 

c. Ibadah adalah sebagai suatu kebutuhan yang di dalamnya mencakup 

seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Swt., dalam kehidupan 

manusia yang terutama ialah umat mulim.39 

Terdapat penjelasan didalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak 

mengenai nilai ibadah. Bahwasannya dijelaskan ketika Allah mewajibkan 

shalat dalam Al-Qur’an yang berbunyi:  

ٰلوةَۗ  ى َعِن اْلفَْحَشۤاِء ٰلوةَ تَْنهٰ الصَّ  اِنَّ  اُتُْل َمآْ اُْوِحَي اِلَْيَك ِمَن اْلِكٰتِب َواَقِِم الصَّ
ُ يَْعلَُم َما ِ اَْكبَُرۗ َوّٰللاه  نَ نَعُوْ تَصْ  َواْلُمْنَكِر َۗولَِذْكُر ّٰللاه

                                                             
39 Nur Hudah, “Penanaman Nilai-Nilai Islam Dalam Membentuk Akhlak Mulia Melalui 

Kegiatan Mendongeng Di Tk Terpadu Nurul Amal Buyuk Bringkang Menganti Gresik”, Jurnal 

Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli 2019, hal. 6 
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Artinya: Bacalah kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepada mu 

(Muhammad) dan laksanakan lah salat. Sesungguhnya salat itu 

mencegah dari (perbuatan ) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) 

mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari 

ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS. Al-Ankabut: 45)40 

Dengan demikian, shalat bertujuan mengantar pelakunya 

menghindarkan aneka keburukan, baik yang dinilai agama dan akal 

sebagai keburukan maupun yang dinilai bertentangan dengan budaya 

positif masyarakat. Tujuan yang disebutkan disini merupakan bagian dari 

akhlak luhur. Shalat diperintahkan Allah dengan kata aqimu ash-shalat 

yang maknanya laksanakanlah dengan baik dan benar sesuai dengan 

rukun, syarat-syarat, dan sunnah-sunnahnya.41 

Demikian juga dengan kewajiban zakat. Dengan tegas, al-Qur’an 

menyatakan bahwa tujuannya membersihkan jiwa serta mengembangkan 

harta atau kepribadian pemberinya. Atas dasar keharusan adanya, aspek 

budi pekerti pada kewajiban zakat atau sedekah, maka Allah 

memperingatkan agar tidak membatalkannya akibat sikap buruk terhadap 

yang diberi, sebagaimana dipesankan agar pemberian bukan sesuatu yang 

sangat buruk walau dalam saat yang sama bukan yang sangat disukai. Atas 

dasar penerapan budi pekerti luhur pula sehingga Nabi saw. Memperluas 

makna sedekah hingga mencakup juga sedekah merupakan senyum, 

bermuka manis, dan lainnya. Adapun puasa adalah upaya menahan diri 

dari aneka keburukan dan menghiasi jiwa dengan aneka kebijakan. Itulah 

tujuannya yang dirangkum oleh kata taqwa. Karena itu, Rasul saw. 

                                                             
40 Kementerian Agama, Al-Qur’an Madina, 401 
41 Quraish Shihab, Yang Hilang, 104. 
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Berpesan kepada yang berpuasa agar jangan terpacing melayani orang-

orang picik.42 Beliau pun bersabda : 

إِذَاَكاَن يَْوُم َصْوِم اََحِدُكْم فََلَ يَْر فُْث َوالَ يَْصَخْب فَإِْن َسابَّهُ اََحدٌ اَْو 

 قَاتَلَهُ فَْليَقُْل:إِن ِي َصائِمٌ 
Artinya: “apabila salah seorang di antar kamu berpuasa, maka janganah ia 

mengucapkan kata-kata yang tidak baik, jangan juga berteriak. 

Bila ada yang memakinya atau mengajaknya berkelahi, maka 

hendaklah ia berkata: “Aku sedang berpuasa” (HR. Bukhari) 

 

Hal ini sejalan dengan pernyataan M. Quraish Shihab yang 

menyatakan bahwa: 

Ibadah adalah suatu bentuk ketudukan dan ketaatan yang mencapai 

puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai 

dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia 

tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri yang 

beribadah bahwa obyek yang kepadanya ditunjuk ibadah itu 

memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya.43 

 

Demikianlah dapat disimpulkan bahwasannya nilai-nilai ibadah 

dapat menjadikan seorang tersebut memiliki perilaku yang baik. Bahkan 

dapat terlihat bahwa nilai ibadah masuk dalam subtansi membentuk 

karakter atau akhlak yang baik. Dengan membiasakan dan menerapkan 

nila ibadah dalam hidup seorang muslim dapat menambahkan kualitas 

yang ada pada dirinya, sehingga dapat terbentuklah karakter yang sesuai 

apa yang diajarkan oleh agama Islam. 

3. Nilai Akhlak 

Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak merupakan kondisi 

dimana kejiwaan yang mantap, yang atas dasar lahir aneka kegiatan yang 

                                                             
42 Quraish Shihab, Yang Hilang, 105 
43 Quraish Shihab, Yang Hilang, 5 
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dilakukan dengan mudah, tanpa harus dipikir kan terlebih dahulu. 

Perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh akal dan agama baik, maka 

pemiliknya akan dinilai memiliki akhak yang mulia begitupula dengan 

sebaliknya.44 

Sementara menurut Quraish Shihab mengenai pengertian akhlak atau 

karakter bahwasannya akhlak atau karakter adalah sifat dasar atau kondisi 

kejiwaan yang telah terpendam lagi mantap didalam diri seseorang dan 

yang tampak kepermukaan melalui kehendak atau kelakuan dan itu 

terlaksana dengan sangat mudah, tanpa keterpaksaan oleh satu dan lain 

sebab.45  

Jadi yang dikatakan akhlak adalah bahwa akhlak jika ditinjau dari 

segi tujuannya merupakan sekumpulan nilai yang harus diperhatikan oleh 

kaum muslim dalam aktivitasnya demi terciptanya hubungan harmonis 

dengan selainnya, bahkan demi meraih kebahagiaan dalam kehidupannya. 

Dalam pandangan shihab ada 2 pengertian mengenai akhlak yang telah 

dijelaskan diatas yakni yang pertama, kondisi kejiwaan yang merupakan 

sisi dalam yang tidak terlihat, sedang sisi kedua adalah sisi luar, yaitu buah 

dari sisi dalam itu dan yang tampak dalam tingkah laku.  

Adapun menurut Sidi Gazalba yang mengatakan bahwa tindakan 

yang mengandung nilai akhlak itu ialah tindakan yang sadar atau yang 

disengaja.46Oleh sebab itu, akhlak dapat diambil kesimpulan bahwasannya 

                                                             
44 Quraish Shihab, Yang Hilang, 17 
45 Quraish Shihab, Yang Hilang, 4. 
46 Etik Kurniawati, “Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Pada Anak Tunagrahita Dalam 

Pendidikan Vokasional”, Jurnal Penelitian, Vol. 11 No. 2, Agustus 2017, hal. 269. 
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setiap manusia memiliki nilai-nilai akhlak pada dirinya yang tentunya 

akhlak atau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan karakter ini 

bersumber dari kebiasaan atau tabiat manusia dan juga bisa terjadi 

diakibatkan dorongan aktivitas yang dilakukan, sehingga akhlak tersebut 

dapat lahir yang disebabkan oleh diri seseorang tersebut. Akhlak tidak bisa 

dipastikan kapan akan nampak pada diri seseorang tetapi sudah dapat 

diyakini bahwasannya akhlak atau karakter tersebut hadir diakibatkan 

aktivitas dari kehendaknya sendiri. Tentunya akhlak atau karakter yang 

pertama muncul pada diri seseorang ialah karakter yang telah dibawa oleh 

dirinya sendiri dikarenakan akhlak ini muncul bersamaan dengan fitrahnya 

sebagai manusia dalam menyempurnakan akhlak.  

Selanjutnya karakter yang harus dimiliki seorang muslim yang 

terdapat dalam buku yang hilang dari kita akhlak. Ada delapan (delapan) 

karakter yang perlu dimiliki seorang muslim. Diantaranya :  

1. Keikhlasan  

Ikhlas memiliki pengertian sebagai kesucian hati dalam 

melaksanakan ibadah atau beramal yang semata-mata hanya ditujukan 

kepada Allah saja. Ikhlas adalah suasanan dimana seeorang tersebut 

melakukannya tanpa paksaan dan tekanan hingga menjadikan seluruh 

kegiatan atau aktivitasnya dalam beribadah kepada Allah atas dasar 

keinginan dalam dirinya sendiri, oleh sebab itu ikhlas menjadi 

kewajiban dalam motivasi bathin dalam beribadah kepada Allah dan 

juga menjadi tempat pembersihan hati. 
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Dengan satu pengertian, ikhlas berarti ketulusan niat untuk berbuat 

hanya karena Allah. Seseorang dikatakan memiliki sifat ikhlas apabila 

dalam melakukan perbuatan, ia selalu didorong oleh niat untuk berbakti 

kepada Allah dan bentuk perbuatan itu sendiri dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum syariah. Sifat 

seperti ini senantiasa terwujud baik dalam dimensi fikiran ataupun 

perbuatan.47 Adapun menurut Muhammad Abduh mengatakan bahwa: 

Ikhlas adalah ikhlas beragama untuk Allah Swt. dengan selalu 

mengahadapkan kepada-Nya, dan tidak mengakui kesesamaan-Nya 

dengan makhluk apapun dan bukan dengan tujuan khusus seperti 

menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk mendapatkan 

keuntungan serta tidak mengangkan selain dari-Nya sebagai 

pelindung.48 

 

Ketika berbicara mengenai keikhlasan maka makna dari kata ini 

sangat penting dan ditekankan oleh agama serta akhlak, tetapi sangat sulit 

untuk diperkirakan karena karakter ikhlas terdapat dalam hati seseorang. 

Ikhlas merupakan hasil dari gambaran amal hati sehingga hanya diketahui 

oleh Allah dan pemilik hati lah yang dapat menentukan karakter ikhlas 

tersebut, bahkan bisa jadi yang berkaitan tidak dapat memastikan apakah 

keikhlasan itu telah memenuhi syarat pada dirinya atau belum. Karakter 

ikhlas merupakan karakter yang sulit diterapkan karena pada dasarnya hati 

seseorang tidak ada yang tau apakah dirinya bisa mengikhaskan sesuatu 

tersebut. 

                                                             
47 Taufiqurrohman, “Ikhlas Dalam Perspektif Alquran”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1 

No. 02, September 2019, hal. 96 
48 Taufiqurrohman, Ikhlas Dalam, 96. 
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Dikutip dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak bahwasannya 

penulis menjelaskan konsep dari karakter ikhlas bahwasannya hati 

merupakan wadah manusia. Beribadah seharusnya murni karena 

Allah semata. Jika ada sesuatu yang masuk ke dalam hati selain 

yang dibenarkan Allah, maka yang masuk itu harus dikeluarkan 

sehingga hati tidak lagi berisi dengan sesuatu selain Allah atau 

yang direstuinya.49 

 

 Pemilihan kata ikhlas dalam pengertian di atas mengisyaratkan 

bahwa semua manusia memiliki pontensi dalam kehidupannya bahwa 

setiap yang dilakukan pastilah melalui jalan pikiran atau hatinya. Sehingga 

hal ini menjadikan segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan 

tercampur dengan pikiran dan isi hati. Hal tersebutlah yang menjadikan 

alasan bagi manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk 

membersihkan hati dan mengeluarkan segala pikiran yang tidak baik 

dalam dirinya, sebagaimana yang terkandung dalam makna karakter 

ikhlas. 

Dari penjelasan tersebut, menurut Quraish Shihab menyebutkan 

bahwa seseorang apabila telah mengikhlaskan amalnya karena Allah dan 

amal tersebut sesuai dengan tuntunan-Nya, maka apa pun gerak dan 

langkahnya yang dilakukannya untuk mewujudkan amalnya itu akan 

mendapatkan sebuah pahala.50 Seperti contohnya bahkan ketika seseorang 

tidurnya pun direstui dan diberi ganjaran oleh Allah. Maka dapat dipahami 

bahwasannya nilai karakter ikhlas memiliki puncak tertinggi dalam sifat 

manusia yang harus dimiliki dimana karakter ikhlas ini sulit diterapkan 

                                                             
49 Quraish Shihab, Yang Hilang, 126 
50 Quraish Shihab, Yang Hilang, 130. 
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dan butuh ketabahan hati yang begitu dalam untuk menyempurnakan 

karakter dari keikhlasan. 

2. Kesabaran  

Karakter Sabar ini memang dapat dikategorikan kepada 

tingkah laku yang memiliki tingkat dan derajat yang tinggi dalam 

lingkungan hidup apa pun dan di mana dia hidup serta berusaha 

mengembangkan diri untuk kebaikan hidupnya yang menginginkan 

kesempurnaan hidupnya baik di dunia maupun untuk masa depan di 

akhiratnya.51 

Sabar adalah menahan diri dari segala perbuatan yang akan 

menimbulkan tindakan yang kurang baik dari berbagai nafsu dengan 

melakukan sesuatu atau meninggalkannya demi mencapai kebaikan 

atau lebih baik tentunya. Dalam pandangan agama, yang dimaksud 

dengan meninggalkan adalah sesuatu hal buruk yang akan 

menimbulkan ketidak baikan. Tentunya hal ini juga sejalan dengan 

apa yang telah dijelaskan dengan tuntunan agama. Sebagaimana 

menurut Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari yang mengatakan 

bahwa sabar bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, 

menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan 

pasrah.52 

                                                             
51Miskahuddin, “Konsep Sabar dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Ilmiah Al 

Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif,  Vol. 17, No. 2, Juli 2020, 

hal 199 
52Sukino, “Konsep Sabar Dalam Al-Qur’an Dan Kontekstualisasinya Dalam Tujuan 

Hiudp Manusia Melalui Pendidikan”, Jurnal Ruhama, Vol. 1 No. 1, Mei 2018, hal. 66  
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Kesabaran adalah kekuatan memikul beban dan menghadapi 

kesulitan dengan berupaya menanggulanginya. Kesabaran biasa 

diartikan dengan menahan diri dalam melakukan sesuatu tindakan 

tanpa berpikir terlebih dahulu. Bahkan kesabaran dapat diraih ketika 

seseorang mampu menahan diri pada saat-saat awal datangnya ujian. 

Sebab ujian datang dapat melatih kesabaran seseorang. Sesuai dengan 

hadits berikut : 

ْبرُ  إِنََّما دََمةِ  ِعْندَ  الصَّ  اْالُْٔولَى الصَّ
Artinya : “(Puncak) kesabaran adalah pada saat datangnya peristiwa 

yang mengentakkan” (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Ujian atau cobaan datang bukan hanya semata-mata untuk 

melihat sampai manakah seorang muslim dapat menahan ujian 

tersebut, tetapi karena hidup adalah ujian bagi setiap manusia dan 

ujian itu adalah konsekuensi keimanan, maka kesabaran dalam ujian 

dibutuhkan setiap orang. Allah membebani umatnya dengan 

kewajiban dan mengujinya karena Dia percaya bahwa manusia 

mampu dan sanggup melewati ujiannya, seperti yang dijelaskan dalam 

QS. Al-Baqarah ayat 286 “Allah tidak membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. 

Konsep karakter sabar memiliki makna yang luas dan 

pelaksanaanya tidak semudah apa yang dibayangkan. Manusia 

terkadang tidak dapat mengontrol hawa nafsu yang ada pada dirinya, 

sehingga terkadang manusia sering melakukan kekhilafan pada 

kehidupannya. Sehingga terdapat dua istilah mengenai karakter sabar 

yang terdapat didalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak  yang 
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menyatakan bahwasannya karakter sabar kalau dilihat terbagi menjadi 

dua bagian pokok yakni sabar jasmani dan sabar rohani.53  

Sabar jasmani adalah kesabaran dalam menerima dan 

melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota 

tubuh, contohnya seperti sabar dalam melaksanakan puasa wajib, 

sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani, seperti 

penyakit, musibah, dan lain-lainnya. Sedangkan sabar rohani 

menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat 

mengantar pada keburukan, seperti sabar menahan amarah atau 

menahan nafsu yang menginginkan segala sesuatu berjalan cepat dan 

lain-lainnya. Dalam hidup ini sering dihadapkan dengan persaingan 

yang sabar akan berhasil, mengapa demikian ? karena buah dari 

kesabaran tentunya akan didapat dari mereka yang mau sabar dan 

ikhlas menerima segala keadaan dan takdir yang diberikan Allah 

kepada umatnya. 

3. Ash-Shidq (Kebenaran) 

Menurut Ibn Manzur yang mengatakan bahwa kata Ash-Shidq 

memiliki beberapa arti yakni yang sempurna benarnya, yang banyak 

benarnya, yang membenarkan atau membuktikan ucapnnya dengan 

perbuatannya, dan yang baik selamanya.54 Sikap jujur merupakan 

bagian dari karakter yang memang harus dimiliki oleh manusia 

terutama seorang muslim. Sikap jujur adalah bagian dari akhlak yang 

                                                             
53 Quraish Shihab, Yang Hilang, 150. 
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mulia. Kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi, disebabkan 

kejujuran memiliki ukuran yang dapat mengantarkan seseorang 

tersebut mendapatkan sebuah kehormatan dan derajat yang tinggi 

akibat sikap jujur yang dimilikinya. Sehingga karakter jujur 

merupakan sifat yang disegani dan juga disenangi baik itu dimata 

Allah maupun dimata manusia. 

Jujur sama juga dengan arti benar, dan ini adalah salah satu 

dari sifat Rasulullah saw. yang sudah masyhur. Mengutamakan 

memilih pengertian dari ash-shidq yaitu mengatakan yang benar dan 

terang atau memberi kabar sesuai dengan kenyataan yang diketahui 

oleh pembicara dan tidak diketahui oleh orang lain.55 Oleh karena itu 

ash-shidq memiliki arti benar atau kebenaran, dan kata-kata tersebut 

memiliki beragam konteksnya sesuai apa yang dilakukannya. 

Seseorang dapat dikatakan jujur apabila dia melakukan tindakannya 

sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta melakukannya 

dengan sungguh-sungguh dan tulus dari lubuk hati yang paling dalam 

sesuai dengan kebenaran dan keyakinannya.  

Seseorang dapat dikatakan memiliki sifat jujur apabila sesuatu 

yang dikerjakannya benar-benar murni dari hasil dirinya dan tidak ada 

celah untuk melakukan suatu kebohongan itu. Kebenaran yang 

dituntut dalam agama merupakan kebenaran dalam berbicara dan 

berakhlak terhadap Allah, terhadap makhluk lainnya dalam aneka 
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interaksi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Karena itu, seorang muslim 

yang baik dan selalu bersikap benar akan mengucapkan yang benar 

saja, bahkan yang dimaksud dengan kata membenarkan  adalah ia mau 

mengakui kesalahan dan kekurangannya. Sejalan dengan hal itu, 

menurut Nurul Zuriah menyatakan bahwa “jujur dapat diartikan 

mengakui, berkata atau memberikan informasi sesuai dengan 

kenyataan yang sebenarnya.”56 

Dikutip dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak penulis 

menjelaskan bahwa konteks karakter Ash-Shidiq atau kebenaran 

adalah kebenaran bukan yang hanya semata-mata mengenai ucapan 

yang benar atau jujur tetapi kebenaran memiliki kandungan pokok 

yang penting yakni kebenaran dalam janji.57  

Kebenaran dalam janji adalan bagian dari ash-shidq, baik janji 

itu terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kebenaran dalam janji ini 

yang dimaksud adalah ketika seseorang sudah berani berjanji kepada 

dirinya sendiri atau orang lain sekalipun hendaknya seorang tersebut 

memenuhi janji yang telah ia ucapkan inilah yang dimaksud dengan 

kebenaran dalam janji. Karakter benar atau kebenaran memang sangat 

sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkadang 

seseorang berani berbohong demi kebaikan dalam hidupnya namun 

agama telah menjelaskan bahwasannya karakter benar haruslah 
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dimiliki dari diri seorang muslim, karena ucapan adalah kunci utama 

timbulnya suatu kepercaya pada diri seseorang tersebut. 

4. Amanah 

Karakter amanah diartikan dengan pesan yang dititipkan 

kepada orang lain untuk disampaikan, keamanan atau ketenteraman, 

dan kepercayaan. Jadi makna pokok dari kata amanah yakni segala 

sesuatu yang dititipkan kepada manusia baik materi ataupun non-

materi karena merasa aman, tenteram, tenang dan hilangnya rasa takut 

akan terjadinya penyelewengan terhadap titipan tersebut.58  

Karakter amanah atau dapat dipercaya merupakan karakter 

terpenting yang memang semestinya dimiliki oleh seorang muslim 

sebab karakter ini yang akan menjadi konteks dalam menerima, 

menjaga, dan melakukan sebuah amanah dalam wujud apapun. Oleh 

sebab itu karakter amanah juga disebut dengan keimanan karena jika 

seseorang memiliki sifat amanah dalam dirinya maka orang tersebut 

masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Maka karakter 

amanah termasuk dalam salah satu syarat mengenai kesempurnaan 

iman seseorang. Adapun menurut Syyid Quthb menyatakan bahwa 

menunaikan amanah merupakan bagian dari akhlak ummat Muslim 

yang harus dilaksanakan sebab amanah juga sebagian dari iman jika 

seseorang tersebut dapat menjaga amanah yang dibebankan padanya 

                                                             
58 Abdul Halim, Zulheldi, Sobhan, “Karakteristik Pemegang Amânah dalam Al-Qur’an”,  
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maka seseorang tersebut memilii kepercayaan atau keimanan dalam 

dirinya.59 

Amanah adalah salah satu kata yang memiliki makna yang 

sangat luas. Sifat amanah bukan hanya berhubungan dengan sesuatu 

yang bersifat material tetapi juga segala sesuatu yang diserahkan 

kepada seseorang dimana orang tersebut telah menyatakan 

kesediannya dalam menerima dan menjalankan amanah yang telah 

diberikan kepadanya dalam bentuk apapun. Amanah diserahkan oleh 

pemiliknya kepada yang dipercaya dengan tujuan dapat menjaga 

amanah itu dan bahwa apa yang telah diserahkan itu aman di 

tangannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah QS. An-

Nisa 58 Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan 

amanah-amanah kepada pemiliknya, dan kalau kamu menetapkan 

hukum antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya 

dengan adil.  

Yang dimaksud dalam surah tersebut adalah ketika seseorang 

sudah dibebankan suatu amanah maka dia haruslah menjaga amanah 

itu tetapi jika amanah itu tidak dijalakan sesuai dengan perintah 

hendaknya diberikan suatu hukuman yang akan membuat orang 

tersebut merasakan jera dan adil sehingga tidak akan melakukan 

tindakan yang dapat menyeleweng dari amanah yang telah 

dibebankan. Karakter amanah ini harus lah dimiliki seorang muslim 
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agar diri seorang muslim itu dapat belajar mengenai suatu beban yang 

diberikan kepandanya untuk dijaga sesuai amanah yang diberikan.  

Konsep dari karakter amanah yang dijelaskan oleh penulis 

dalam bukunya Yang Hilang Dari Kita Akhlak menjelaskan bahwa 

karakter amanah disebut dengan amanah al-karimah yakni amanah 

menyangkut pembicaraan. Yang medengar satu kalimat wajib 

menyampaikannnya jika kalimat yang didengarnya itu berkaitan 

dengan tegaknya keadilan.60 

Kalimat yang didengarnya dan apapun sifat kalimat itu jika 

disampaikan, maka ia harus disampaikan secara benar dan teliti 

sehingga tidak berbeda dan juga tidak berkurang atau lebih dalam 

pemahaman apa yang didengarnya. Amanah al-karimah juga berkaitan 

dengan kewajiban menyampaikan apa yang diketahui jika apa yang 

diketahui berkaitan dengan pihak lain.61 Jadi dapat disimpulkan 

bahwasannya amanah yang dijelaskan dalam buku Yang Hilang Dari 

Kita Akhlak ini bukan hanya mengenai amanah yang ditimpakan pada 

seseorang untuk berjanji menjaganya dengan baik atau 

menyampaikannya sesuai dengan amanah yang telah disampaikan, 

tetapi amanah disini dijelaskan bahwa amanah yang diberikan entah 

itu penyampainnya melalui pembicaraan atau sebuah benda maka 

haruslah seseorang yang diamanati menyampaikannya dengan sesuai 

fakta yang ada.  
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Sifat amanah ini termasuk dalam salah satu karakter penting 

lainnya yang sudah disebutkan dalam buku Yang Hilang Dari Kita 

Akhlak untuk dimiliki oleh seorang muslim, agar seseorang itu atau 

kaum muslim dapat tau bahwa diagama Islam karakter amanah begitu 

penting dalam kehidupannya. Amanah dibebankan kepada seorang 

dikarenakan orang itu sadar atau tau bahwa ia pasti mampu untuk 

menjaga atau menyampaikan amanah nya sesuai dengan yang tadi 

disampaikan. Maka dari sini kaum muslim haruslah memiliki karakter 

amanah atau dapat dipercaya sehingga dalam diri kaum muslim itu 

terciptanya karakter yang aman dan akan dipercaya. 

5. Kelapangan Dada 

Lapang dada yang biasa disebut dengan menerima segala 

sesuatu dengan keikhlasan tanpa adanya keterpaksaan. Karakter ini 

haruslah dimiliki seorang muslim karna dengan memiliki karakter 

lapang dada menerima segalanya dengan ikhlas dan tanpa tergesa-

gesa akan menjadikan seorang tersebut lebih banyak bersyukur atas 

apa yang ia proleh.62 Kata lapang pada mulanya diartikan dengan 

tindakan yang tidak perlu melakukan tergesa-gesa, yang dimaksud 

dengan tidak tergesa-gesa adalah setiap hal yang dilakukannya harus 

dipikirkan terlebih secara matang-matang terlebih dahulu sebelum 

melakukan hal tersebut.  
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Penulis menjabarkan bahwasannya dada yang lapang dapat 

menampung pengentahuan yang banyak, dapat juga menampung 

perasaan, semakin lapang dada tersebut maka semakin lembut dan 

simpatik seseorang karena yang muncul dan nampak pada diri 

seseorang diakibatkan dari adanya kelembutan dan kebaikan. 63 

Dijelaskan juga oleh penulis dalam bukunya yakni Yang 

Hilang Dari Kita Akhlak bahwasannya memiliki karakter lapang dada 

akan mengolah pikiran yang negatif dengan berusaha mencarikan 

dalih atau pembenaran dengan mencari jalan keluar untuk kesalahan 

orang tersebut.64 inilah yang dinamakan dengan karakter lapang dada 

yakni yang biasa disebut dengan menerima, dengan menerima segala 

sesuatu yang didapatkan entah itu didapatkan secara fisik atau non 

fisik dan menerimanya dengan lapang dada pastilah tingkat 

bersyukurnya akan lebih besar lagi. 

6. Toleransi 

Toleransi bisa berarti memberikan izin, membolehkan, 

legitimasi, lisensi, maaf, kelapangan dada, murah hati dan 

kedermawanan. Toleransi dalam beragama berarti saling menghormati 

dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa 

mereka untuk mengikuti agamanya dan bahkan tidak mencampuri 

sesuatu apapun dalam urusan agama masing-masing.65 
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Karakter toleransi memiliki banyak pemahaman dan artian. 

Salah satu bentuk dari toleransi adalah dengan menerima adanya 

perbedaan diantara sesama manusia dimana seseorang saling 

menghargai, menghormati, dan memberikan kebebasan bagi mereka 

yang memeluk agama lain tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. 

Sebagaimana hal ini sesuai dengan menurut Masykuri Abdullah yang 

mengatakan bahwa paling tidak ada empat unsur toleransi. Adapun 

unsur-unsur toleransi tersebut adalah memberikan kebebasan atau 

kemerdekaan, mengakaui hak setiap orang, menghormati keyakinan 

orang lin, saling mengerti.66 

Sementara dikutip dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak 

dijelaskan oleh penulis bahwa toleransi dapat diartikan sebagai 

sikap membebaskan dan menghormati argumen atau sikap pihak 

lain walau yang membebaskannya tidak sependapat dengannya. 

Toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan karena keragaman 

dan perbedaan merupakan suatu keniscahyaan. Tanpa adanya 

toleransi dalam kehidupan, akan berakibat menjadi hidup akan 

terganggu. Manusia di anugerahi Allah pikiran, kencenderungan, 

bahkan hawa nafsu yang dapat mengakibatkan aneka perbedaan 

dan pertentangan yang jika dikelola dengan tidak baik, akan 

mengakibatkan sebuah keburukan dalam kehidupan manusia.67 

Dalam QS. Hud: 117-118 yang berbunyi : 

 

اَْهلَُها مُ  اَس َء َربَُّك لََجعََل النَّ  َولَْو َشاۤ ُحْونَ ْصلِ َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقُٰرى بِظُْلٍم وَّ
َْل َيَزالُْونَ  اِحَدةً وَّ ةً وَّ  ُمْختَِلِفْيَن   اُمَّ

Allah menegaskan  bahwa  manusia akan terus berbeda dan 

berselisih, kecuali yang dirahmati Allah, yakni yang mampu 

mengelola perbedaan itu, antara lain bersikap toleran terhadap 
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2021, hal. 6  
67Quraish Shihab, Yang Hilang, 181  



68 

    

 

pandangan dan sikap orang lain, baik dalam keberagaman maupun 

yang selainnya. Allah menciptakan manusia dari satu ayah dan ibu 

(Adam as. Dan Hawa as.), yang kemudian berkembang biak menjadi 

bangsa-bangsa, puak-puak, dan suku-suku.68 Perbedaan tersebut 

dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat: 13 : 

اُْنثٰ ٰيْٓاَيَُّها النَّاُس اِنَّا  ْن ذََكٍر وَّ قَبَۤاىَِٕل ِلتَعَ كُْم شُعُوْ عَْلنٰ ى َوجَ َخلَْقٰنكُْم م ِ اَرفُْوا ۚ اِنَّ بًا وَّ
َ َعِلْيم   ِ اَتْٰقىكُْم ۗاِنَّ ّٰللاه  ْير  َخبِ  اَْكَرَمكُْم ِعْنَد ّٰللاه

Maksud ayat di atas agar manusia saling memahami, saling 

memahami atau pengenalan dapat menimbulkan lahirnya sebuah 

hubungan yang harmonis, kerja sama, serta saling mendukung. Hal ini 

pun ditegaskan dalam QS. Al-Kafirun (109) menegaskan 

bahwasannya bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Maksud 

dalam penggalan firman Allah tersebut memberikan contoh 

bahwasannya masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang 

dianggapnya benar dan baik, tanpa mencampuri pendapat pihak lain 

dan juga tidak ikut-ikutan dalam agamanya masing-masing. Kalau 

toleransi yang demikian tinggi telah ditetapkan dan diterapkan oleh 

Rasul saw. Terhadap umat yang tidak seiman, maka tentu umatnya 

pun harus mengikuti sikap yang telah diajarkan dan diberikan contoh 

oleh Rasul terhadap umat agama lainnya.  

Dalam konteks ini, sungguh menarik semboyan yang 

dikumandangkan oleh ulama dan pemikiran Muslim yang moderat 
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dan berwawasan luas, yakni semboyang yang menyatakan: “Kita 

bersatu dalam akidah dan bertoleransi dalam khilafiyah/furu’iyah”.69  

Konsep karakter toleransi yang telah dijelaskan oleh penulis 

dalam bukunya Yang Hilang Dari Kita Akhlak menjabarkan 

bahwasanya ajaran Islam ada yang harus dipercayai dan ada juga yang 

harus diamalkan. Akidah adalah ajaran yang harus dipercayai. Sebab 

akidah merupakan ajaran Islam yang berkaitan dengan kepercayaan 

atau keimanan yang sifatnya memiliki konsisten dan mengikat hati 

seseorang sehingga hatinya tidak dapat tergoyahkan oleh apapun. 

Kepercayaan yang sedemikian kuat sehingga kalau seseorang tersebut 

dipaksa mengubahnya tidak akan goyah dan akan tetap 

mempertahankan apa yang diyakininya. 

Menurut Shihab dalam bukunya Yang Hilang Dari Kita Akhlak 

beliau menjabarkan bahwa kita bersatu dalam akidah, antara lain yang 

tecermin dalam Rukun Iman yang enam yakni percaya kepada Allah, 

Malaikat, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Kemudian, dan 

takdir-nya yang baik atau buruk.70 Di sinilah umat muslim dituntut 

bertoleransi antar sesama pemeluk agama lainnya, membiarkan 

mereka menganut apa yang menjadi kepercayaannya dan saling 

memahami walau berbeda pemahaman dan kepercayaan yang dianut 

oleh masing-masing agama. Oleh sebab itu seorang muslim haruslah 

memiliki karakter toleransi dalam hidupnya agar mampu saling 
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menghormati dan mempelajari sikap toleransi lebih jauh mengenai 

perbedaan itu. 

7. Kedisipilan  

Disiplin dimaknai sebagai penertiban perilaku-perilaku 

manusia sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Penertiban perilaku 

tersebut yakni kepatuhan dan ketaatan seseorang pada penertiban 

perilaku yang biasanya dibangun dalam bentuk peraturan lainnya atau 

tata tertib.71 Selain itu, seseorang dapat dikatakan telah memiliki 

karakter disiplin pada dirinya apabila orang tersebut dapat patuh 

dalam penertiban yang telah dirumuskan dalam wujud hukum-hukum 

yang telah ada dan diberlakukan. Pernyataan ini sejalan dengan sikap 

kesadaran seseorang dalam menjalankan sikap disiplin pada rasa 

kepatuhan dan ketaatan dengan tujuan untuk mencapai sikap disiplin 

yang berkaitan dengan pengendalian dirinya. 

Penulis menjabarkan bahwa kedisiplinan adalah kepatuhan 

untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang tersebut tunduk pada keputusan, peerintah, dan 

peraturan yang berlaku.72 Dengan kata lain, disiplin adalah sikap 

menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, ini tercipta 

melalui latihan batin dan watak agar segala sesuatu terencana dengan 

baik, tertib dan mencapai sasaran. Disiplin sering kali dikaitkan 
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dengan ketertiban karena dengan disiplin, ketertiban terpelihara dan 

tanpa disiplin ketertiban menjadi kacau. Al-Qur’an dan sunnah 

menekankan keduanya. Sekian banyak ayat dan hadits yang 

menekankan perlunya menaati yang berwewenang, ketaatan yang 

tidak harus dikaitkan dengan suka dan tidak suka.  

Disiplin dan ketaatan tidak hanya terbatas pada ketaatan 

terhadap sosok yang berwenang, tetapi juga pada perintah atau 

larangan-larangan yang telah ditetapkan. Tidak jarang dalam perintah 

ada yang dinamakan tata tertib dan syarat-syarat dalam 

melaksanakannya, bahkan tertib dalam arti peraturan rincian dan 

waktunya. Contohnya dalam ibadah sholat misanya ada syaratnya 

terlebih dahulu. Berwudhu harus dilaksanakan sebelum shalat , dan 

ketika berwudhu, ada juga tata tertib dan urutan bagian-bagian 

anggota badan yang harus dibasuh terlebih dahulu.  

Waktunya pun juga ada dalam pelaksanaannya. Dalam Al-

Qur’an pun menjelaskan bahwasannya:  

قُ فَِاذَا  َ قِيَاًما وَّ ٰلوةَ فَاْذُكُروا ّٰللاه نَْنتُْم بِكُْم ۚ فَِاذَا اْطَمأْ َعٰلى ُجنُوْ ًدا وَّ عُوْ قََضْيتُُم الصَّ
ٰلوةَ َكاَنْت َعلَى اْلُمؤْ  ٰلوةَ ۚ اِنَّ الصَّ وْ كِ ْيَن ِمنِ فَاَقِْيُموا الصَّ  قُْوتًاٰتًبا مَّ

Artinya: Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), 

ingatlah Alah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan 

ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa 

aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). 

Sunguh, salat itu adalah kewajiban yang diutamakan 

waktunya atas orang-orang yang beriman.( QS. An-Nisa: 

103)73  

 

                                                             
73 Kementerian Agama, Al-Qur’an Madina, 95 
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Waktu dalam bahasa al-Qur’an adalah masa yang disiapkan 

untuk memulai suatu aktivitas dan batas akhir pelaksanaan atas 

aktivitasnya tersebut. Disiplin waktu sangat ditekankan oleh agama 

Islam agar kehidupan menjadi tertib dan tidak semrawut.  Hal Itu 

dikarenakan semua telah diatur atau direncanakan kegiatan dan waktu-

waktunya, bahkan jauh sebelum tiba masanya melakukan kegiatan 

tersebut. Ada waktu masuk dan keluar kantor, ada waktu penyelesaian 

tingkat pendidikan, ada waktunya liburan dan sebagainnya. Disiplin 

waktu menjadikan seseorang merasa kewajiban untuk berusaha 

menepatinya. Karakter disiplin mengajarkan untuk tidak menyia-

nyiakan waktu dan tempat yang direncanakan serta telah disusun 

sedemikian rupa, apalagi hal tersebut telah disepakati dengan pihak 

lain. 

Konsep karakter kedisiplinan yang terdapat dalam buku Yang 

Hilang Dari Kita Akhlak menjelaskan bahwasannya pentingnya 

karakter disiplin pada diri seorang muslim sehingga karakter ini dapat 

mengatur kehidupan untuk hidup lebih tepat waktu lagi. Karakter ini 

harus ada dan diterapakn oleh kaum muslim agar dapat menjadi 

manusia yang patuh akan perintahnya dan menjauhi larangan-

larangannya serta agar menjadikan kehidupan kaum muslim tertata 

karena disiplin bukan hanya persoalan tentang mematuhi perintah 

demik kebaikan kehidupannya tetapi juga karakter disiplin di sini agar 

setiap insan di muka bumi ini menjalankan kewajibannya tepat waktu 
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atau sesuai dengan yang telah dijadwalkan contohnya seperti sholat 

wajib lima waktu yang sudah memiliki waktu dan jadwalanya sendiri 

untuk dilaksanakan. Pentingnya dalam memiliki karakter disiplin agar 

menjadika kaum muslim lebih tepat waktu dan sesuai dengan jadwal 

dalam melaksanakan ibadah. 

8. Al-Haya (Malu) 

Dalam ajaran agama Islam rasa malu merupakan salah satu 

aspek paling penting, dalam sebuah hadis shahih yang disabdakan oleh 

Nabi SAW, “Jika kamu tidak memiliki rasa malu, berbuatlah 

sesukamu” (HR. Bukhari). Hadis ini memberikan pelajaran 

bahwasannya rasa malu merupakan penentu dari perbuatan tercela 

yang bertentangan dengan norma agama.74 

 Iman, Islam, dan rasa malu adalah sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan sebab ketika rasa malu hilang maka iman itu tidak ada. 

Malu dalam agama Islam memiliki pengertian yang sangat beragam 

karena dalam sudut pandang agama malu bukan hanya dilihat dari 

aspek manusianya saja akan tetapi juga dari aspek Allah sebagai Tuhan 

yang maha mengetahui segala tingkah lakunya, jadi jika ada seorang 

hamba yang beriman pastilah mengetahui batasan-batasan dalam 

hidupnya, tentunya hal ini pun tidak lepas dari amatan Allah Swt., 

meski manusia tidak mengetahui apa yang dikerjakannya atau 

                                                             
74 Wawan Wahyuddin, “Budaya Malu Dalam Kehidupan Sehari-Hari: Implementasi 

Nilai-Nilai Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa”, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 3, No. 1, 

Juni 2017, hal. 94 
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berupaya menyembunyikan tindakan tercelanya namun hal ini dapat 

diketahui oleh Allah Swt.75 

Sesungguhnya bisa saja kita lari dari tanggung jawab perbuatan 

yang kurang baik kita di dunia karena hilangnya rasa malu dan 

besarnya kemampuan untuk menutupinyaa dari orang lain, tetapi tidak 

dengan hal kematian, kematian adalah sesuatu yang sudah pasti dan 

bakal menjadi awal dari semua pertanggungjawaban perbuatan selama 

di dunia. Tiada kegiatan tercela yang tidak diketahui oleh Allah. 

Sungguh kita akan dibangkitkan dalam rupa yang sesuai dengan 

perbuatan kita. Oleh karena itu, jadikanlah budaya malu sebagai 

perisai sebagaimana Rasul saw. Bersabda : 

ءُ إِنَّ ِلُكل ِ ِدْيٍن ُخلٌُق َوُخلُُق اْإِلْسَلَِم اْلَحيِا  
Artinya: “Setiap agama ada akhlaknya, dan (puncak) akhlak islam 

adalah malu” (HR. Ibnu Majah) 

 

Konsep karakter dari rasa malu yang terdapat pada buku yang 

hilang dari kita  akhlak dijelaskan bahwa kata al-haya’ atau malu biasa 

dipahami dalam arti perasaan tidak senang atau tidak enak hati, hina, 

rendah diri karena suatu sikap atau perbuatan yang tidak atau kurang 

benar atau berbeda dengan kebiasaan suatu masyarakat.76 

Pengertian rasa malu sebagaimana dikemukakan di atas 

memang benar kalau dilihat dari aspek bahasa dan pengertian umum 

sehari-hari, tetapi pengertian yang diperkenalkan oleh agamawan 

berbeda dengan pengertian umum tersebut. Menurut Shihab, rasa malu 

                                                             
75 Wawan Wahyuddin, Budaya Malu, 95. 
76 Quraish Shihab, Yang Hilang, 201 
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bersumber dari kesadaran manusia akan terjangkaunya seluruh 

kegiatannya oleh Allah dan inilah yang melahirkan rasa malu yang 

dimaksud oleh agama.  

Dari sini, sementara para pakar mendeskripsikan rasa malu 

menjadi sikap batin yang mendorong penyandangnya meninggalkan 

keburukan. Atau malu adalah perangai yang mendorong pemiliknya 

melakukan segala yang baik dan menghindari segala yang buruk, baik 

dalam pandangan agama maupun budaya sebagai masyarakat yang 

baik.77 Oleh sebab itu, rasa malu dalam pengertian di atas merupakan 

awal dan akhir dari dorongan yang menuntut manusia melaksanakan 

kewajiban dan menghormati hukum. Hal ini disebabkan karena kalau 

seseorang tidak lagi memiliki karakter malu dalam dirinya, maka tidak 

ada lagi penghambat dari dalam dirinya untuk melakukan perbuatan 

buruk. Seseorang yang mempunyai karakter malu pastilah orang 

tesebut memiliki kejujuran pada dirinya, sebab dikarenakan jika 

berbohong menjadikan dirinya merasa malu dan juga menjadikan 

orang tersebut tidak memiliki iman pada dirinya disebabkan hilangnya 

rasa malu. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya siapa yang 

beriman, akan dipenuhi hatinya oleh sifat-sifat Allah yang antara lain 

menyandang kebajikan, kebenaran, dan keindahan. Lalu karena 

seorang yang beriman selalu mendambakan ketiga hal itu, tentu saja 

                                                             
77 Quraish Shihab, Yang Hilang, 201 
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jika melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Alah Swt. akan 

membuat dirinya merasa malu, bahkan malu dalam hal-hal yang tidak 

bisa mengantarkannya menjadi manusia yang menunaikan kadar-kadar 

kebajikan dan kewajiban dalam hidupnya sebagai umat muslim. 

Dapat diambil sebuah pelajaran mengenai karakter malu, 

bahwasannya karakter malu harus lah dimiliki seorang muslim agar 

setiap kehidupannya terjalin sesuai apa yang dianjurkan oleh agama. 

Di dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak menyebutkan karakter 

Al-haya’ atau malu adalah salah satu karakter yang penting yang harus 

dimiliki oleh seluruh manusia sehingga jika seseorang itu akan 

melakukan suatu hal yang mungkin saja melenceng dari kebaikan dan 

akan menuju keburukan maka karakter malu ini bisa menjadikan 

seseorang itu untuk tidak melakukan hal yang dianggap merugikan 

dirinya sendiri, maka sebab itu karakter malu haruslah ada dalam siri 

seorang muslim seperti contoh kecilnya malu tidak menutup aurat dan 

sebagainnya. 

C. Perspektif M. Quraish Shihab Mengenai Muslim Berkarakter 

Menurut M. Quraish Shihab mengenai karakter muslim, beliau 

menjabarkan bahwasannya karakter yang diajarkan dalam Islam bersifat 

menyeluruh dan menyangkut segi kegiatan manusia sesuai dengan salah satu 

ciri atau karakteristik ajarannya yakni asy-Syumul atau menyeluruh yang 

melibatkan segenap bagian kegiatan manusia tersebut, terlebih lagi kegiatan 

manusia yang berpengaruh pada luar kekuasaanya. Menurut Shihab karakter 
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atau akhlak yang harus ditampakan seorang muslim adalah karakter yang 

sesuai apa yang telah diajarkan oleh agama yang tentunya mengarah kepada 

Allah, kepada manusia, diri sendiri, dan lain sebagainya. 

Menurut Shihab dalam bukunya Yang Hilang Dari Kita Akhlak 

menjabarkan bahwa karakter yang memiliki kedudukan lebih tinggi adalah 

karakter sopan santun. Sebab karakter ini melibatkan sebagian banyak nilai-

nilai karakter religius yang seharusnya menghiasi kepribadian seorang 

muslim.78 Nilai-nilai karakter sopan santut mencakup segala aspek yang telah 

diungkapkan secara jelas dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw., diantaranya 

yaitu ketulusan, rahmat dan kasih sayang, amanat, kejujuran, kesungguhan, 

lapang dada dan toleransi, sabar, rasa malu. Dalam pandangan M. Quraish 

Shihab tentang muslim berkarakter, beliau menjabarkan dalam bukunya 

bahwa seorang muslim memerlukan karakter sopan santun, sebab karakter ini 

merupakan norma utama tentunya hal tersebut menjadi tolak ukur karakter 

atau akhlak seorang muslim yang harus ditampilkan. 

Karakter sopan santun memiliki banyak makna di dalamnya sebab 

banyak pengertian pula dalam karakter ini. Sopan santun dinilai memiliki 

penilaian yang baik sebab karakter sopan santun sangat mengutamakan adab 

sebab itu hasil dari karakter sopan santun selalu mendapatkan penilaian baik 

dikarenakan merujuk kepada kebaikan dan sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku pada masyaralat. Dengan demikian, karakter seorang muslim dapat 

terlahir apabila seorang muslim tersebut menampakan sisi baik dalam dirinya. 

                                                             
78 Quraish Shihab, Yang Hilang, 123 
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Sehingga hal ini memberikan pemahaman mengenai karakter seorang muslim 

yang tentunya karakter itu harus mencerminkan dirinya hingga dinamai 

dengan sopan santun. Oleh sebab itu maka sikap, ucapan, perbuatan, dan 

aneka tingkah yang ditampakkan ke permukaan oleh seseorang muslim yang 

akhirnya akan diberi nama dengan sopan santun. 

M. Quraish Shihab menegaskan bahwasannya seorang muslim 

haruslah memiliki adab atau sopan santun dari dirinya. Jika adab atau sopan 

santun sudah nampak atau tercermin dalam diri seseorang tersebut maka akan 

terbentuk  nilai dan karakter serta akhlak yang luhur yang harusnya dimiliki 

oleh seorang muslim.  Sehingga sopan santun menurut M. Quraish Shihab 

yang telah dijelaskan mengenai karakter seorang muslim yang terdapat dalam 

karyanya di antaranya : 

1. Sopan Santun Terhadap Allah Swt. 

Sopan santun terhadap Allah, dalam hal ini selain mematuhi segala 

perintah dan larangannya, hal yang perlu muslim ketahui dan diaplikasikan 

dalam dirinya mengenai sopan santun kepada Allah Swt. yakni seperti 

Beribadah kepada Allah Swt., Mencintai Allah Swt di atas segalanya, 

Berdzikir kepada Allah Swt, Berdoa, tawaddu’, dan tawakal. Berikut 

penjelasan mengenai sopan santun kepada Allah Swt.: 

a. Beribadah kepada Allah Swt. Hubungan manusia dengan Allah Swt 

dapat dilakukan dengan cara beribadah kepada-Nya yakni dengan 

sholat, puasa, zakat, sedekah, berperilaku baik, menenunaikan 

kewajibannya sebagai umat muslim dan menjauhi larangannya yang 

telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadist. 
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b. Mencintai Allah Swt di atas segalanya. Mencintai Allah Swt melebihi 

cintanya dengan cara meneri setiap takdir yang telah Allah berikan, 

menerima ridho-nya, bertawaqal hanya kepada Allah, berserah diri 

menyerahkan semuanya kepada Allah, berikhtiar selalu dan menjauhi 

larangan-larangannya. 

c. Berdzikir kepada Allah Swt. selalu mengingat Allah Swt. dalam 

kondisi apapun seperti susah, senang, maupun bahagia sebab hal ini 

merupakan salah satu wujud penghambaan kepada-Nya. Berdzikir 

kepada-Nya memang dianjur pada kitabnya sebab itu muslim 

diwajibkan berdzikir sebanyak-banyaknya tentunya ditujukkan hanya 

kepada Allah semata. 

d. Berdoa, tawaddu’, dan tawakal. Manusia memerlukan ibadah dalah 

kehidupannya sebab banyaknya permohonan dan keinginan yang 

tentunya berharap dapat direalisasikan dalam kehidupannya melalui 

cara berdoa. Sehingga hal ini menjadikan manusia harus bersikap 

rendah hati kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada 

Allah sebagaimana diketahui bahwa Allah adalah sebaik-baiknya 

pengatur atau pembuat skenario terbaik dalam kehidupan tentunya 

harus dilandasi dengan kepercayaan bahwa semua doa yang telah 

dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh-Nya.79 

 

                                                             
79 Gustin Ambarsih, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Untuk Peserta Didik Menurut M. 

Quraish Shihab Dalam Buku Yang Hilang Dari Kita: Akhlak”, (Skripsi, UIN Jakarta, 2019), hal. 

43. 



80 

    

 

Dikutip dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak menurut 

Shihab Saat kondisi interaksi kepada Allah bahwa faktor pertama 

yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ialah keikhlasannya 

dalam kepatuhan kepada Rabb-Nya. Sebab harus diyakinan bahwa 

Allah memiliki kekuasaan lebih besar dari pada yang dibayangkan 

oleh manusia dan harus dipahami bahwasannya kapan pun dan 

dimana pun seseorang tersebut berada pastinya ia mengetahui apa 

yang dilakukan hambanya serta rahasia dari segala yang 

dirahasiakan.80 

 

Dari penjelasan Shihab di atas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa karakter sopan santun kepada Allah swt. Adalah dengan cara 

memiliki karakter ikhlas dalam dirinya, melaksanakan dengan tulus 

perintah-Nya dan menerima takdir-Nya dengan rasa syukur, sabar, serta 

ridho. Inilah yang dimaksud Shihab mengenai karakter muslim terhadap 

Allah swt. 

2. Sopan Santun Terhadap Sesama Manusia 

Pada hakikatnya bersopan santun terhadap sesama manusia berarti 

bukan hanya sekadar memanusiakannya tetapi juga memperlakukannya 

dengan baik sebagaimana seorang tersebut ingin diperlakukan baik pula. 

Dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak penulis telah mengemukakan 

bahwasannya norma utama karakter atau akhlak Islam merupakan adil, 

yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempat yang semestiya, sama saja 

dalam berinteraksi dengan manusia maka posisikanlah diri sebagai 

manusia pula, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. 

Ketika melakukan antar manusia dengan manusia lain, sifat atau karakter 

utama yang harus diusahakan untuk diterapkan dalam diri seorang muslim 

merupakan Santun, Kerendahan hati, Menghargai Keberagaman. Berikut 

penjelasannya: 

                                                             
80 Quraish Shihab, Yang Hilang, 218. 
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a. Santun 

Santun merupakan sifat halus dan tata bahasa yang baik 

menurut sudut pandang perilakunya kepada orang lain. Seseorang 

yang mempunyai sifat santun pastilah memiliki bahasa yang lembut, 

halus, serta cocok saat didengarkan orang lain. Tentunya seorang 

muslim harus lah memiliki tutur bahasa yang santun dalam kehidupan 

kesehariannya sebab hal ini lah yang menjadikan penilaian antar 

sesama manusia lainnya dalam kehidupan bersosialnya.  

Perkataan juga merupakan cerminan diri dari pribadi seseorang 

tersebut, sebab perkataanlah yang menentukan baik buruknya tingkah 

laku seseorang tersebut. Sifat santun adalah salah satu dari sifat 

Rasullah lainnya yang menjadi contoh bagi seluruh manusia terutama 

umat muslim untuk dijadikan sebagai pedoman agar muslim memiliki 

karakter santun dalam dirinya setiap kali berucap dengan 

menggunakan kata-katanya yang baik. 

b. Kerendahan Hati 

Rendah hati merupakan sifat yang mengatur rasa bangga yang 

diakibatkan kesombongan diri yang bersumber dari sifat arogansi, 

berprasangka, merendahkan, dan menganggap remeh orang lain. 

Rendah hati merupakan perilaku yang mana terbuka terhadap 

kebenaran serta keinginan dalam bertindak memperbaiki kesalahan 

yang pernah diperbuatnya. 
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 Rendah hati merupakan pembatas kepada diri dalam 

melakukan tindakan yang tidak baik. Rendah hati timbul diakibatkan 

kesalah yang telah diperbuat oleh dirinya sendiri hingga timbul 

keinginan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara 

mengakui kesalahannya dan menerima pendapat orang lain. Oleh 

karna itu sifat rendah hati harus dimiliki seorang umat muslim dalam 

berinteraksi dengan orang lain, dengan mempunyai sifat rendah hati 

akan menjadikan seseorang tersebut dapat lebih menghargai pendapat 

orang lain dan tidak menganggap remeh pendapat yang mereka 

sampaikan. 

c. Menghargai Keberagaman 

Mengharagai keberagaman bukan hanya sebagai bentuk rasa 

membiarkan terhadap orang lain, tetapi yang dimaksud dengan 

menghargai keberagaman ialah menerima perbedaan yang terjadi 

sebab dimuka bumi ini kita tidak hanya tinggal sendirian melainkan 

kita hidup ditengah-tengah manusia yang memiliki banyak perbedaan 

seperti contohnya perbedaan bahasa, suku, adat, dan lain-lainya.  

Menghargai keberagaman dengan teap menghormati apa yang 

menjadi kebiasaan dan kegiatan mereka antar sesama manusia 

menjadikan suatu hal yang baik apabila sikap menghargai 

keberagaman ini dimiliki oleh seorang muslim. Sikap inilah yang 

harus tertanam kepada umat muslim, sebab dengan mengetahui 

keberagaman yang ada akan menjadikan seorang muslim dapat 
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mengerti dan menghargai, menghormati serta akan memudahkan 

menerima perbedaan antar sesama manusia, adanya keberagaman ini 

mengajarkan bahwasannya sopan santun terhadap antar manusia 

menimbulkan rasa hormat, saling menyayangi dan juga menghargai 

sesama manusia lainnya.81 

Pandangan Shihab dalam berinteraksi kepada manusia dengan 

pihak lain tidak keluar dari tiga ragam hubungan. Jika hati cenderung 

kepada sesuatu, hubungan harmonis akan terjalin yang pada gilirannya 

melahirkan senang atau cinta dengan aneka tingkat dan 

kelanggengannya.82 Shihab menjelaskan bahwasanya pentingnya 

menghargai dan menghormati sesama manusia. dengan menghargai 

dan menghormati sesama akan menimbulakn rasa damai dan cinta 

sehingga akan dapat terjalinnya kehidupan yang damai. Ini adalah 

salah satu karakter yang harusnya dimiliki muslim dalam 

bermasyarakat pada kehidupan sosial. 

3. Sopan Santun Terhadap Orang Tua 

Sopan santun kepada orang tua memang sudah kewajiban yang 

semestinya harus ada pada anak, sebab anak memiliki kewajiban 

menyayangi, menghormati, serta patuh kepada orang tuanya. Orang tua 

banyak memiliki jasa dalam membesarkan dan mendidik anaknya. 

Sehingga wajib hukumnya bagi anak untuk selalu memberikan kasih 

                                                             
81 Samsul AR, Shulhan Shulhan, Zulvia Trinova, “Nilai Hormat Pada Diri Sendiri 

Tawaran Aplikatif Pendidikan Karakter Di Sekolah”,Jurnal Al-Taujih, Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 

2020, hal. 27 
82 Quraish Shihab, Yang Hilang, 231. 
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sayang dan juga hormat padanya, yang dimaksud memberikan kasih 

sayang dan hormat bukan dikarenakan semata-mata ingin dipuji orang lain 

dikarenakan memiliki sikap yang baik kepada orang tuanya, tetapi yang 

dimaksud memberikan kasih sayang dan hormat kepada orang tuanya 

harus didasari dengan sikap ikhlas dari lubuk hatinya sendiri. Anak 

dituntut harus berbakti kepada orang tuanya bukan dikarenakan bahwa 

yang tua harus disegani, tetapi hal ini memang sudah menjadi kewajiban 

anak harus berbakti kepada mereka.83 

Adapun sikap sopan santun pada kedua orang tua yang harus 

dilakukan antara lain mematuhi nasehat orang tua, bersikap lemah lembut 

kepada orang tua, berterimakasih kepada orang tua, dan selalu mendoakan 

orang tua. Berikut penjelasannya : 

a. Mematuhi Nasehat Orang Tua 

Sudah menjadi kewajiban bagi anak untuk mematuhi nasehat 

yang disampaikan oleh orang tuanya. Tujuan dari orang tua 

memberikan nasehat kepada anaknya yakni demi kebaikan dirinya 

sendiri. Saran dan nasihat yang diberikan kepada anak memang 

seharusnya dilakukan dan dipatuhi mengingat orang tua memberikan 

masukan kepada anaknya bukan semata-mata ingin mengatur 

kehidupan mereka, melainkan orang tua berharap agar anak dapat 

memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan catatan, selama saran 

atau nasihat dari orang tua baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan 

                                                             
83 Baiturrahman, “Konsep Pembinaan Sopan Santun Anak terhadap Orang Tua”, Jurnal 

An-Nahdlah, Vol. 8 No. 1, Oktober 2021, hal.100 
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dalam Islam, maka anak harus mematuhi apa yang diberitahukan 

kepadanya. Tetapi jika hal tersebut dirasa kurang baik bagi diri anak 

tersebut, anak boleh menolak tetapi dengan syarat penolakan tersebut 

dilakukan dengan cara yang baik dan tentunya menggunakan tutur 

bahasa yang santun. 

b. Bersikap Lemah Lembut Kepada Orang Tua 

Memang sudah menjadi kewajiban bagi anak untuk bersikap 

lemah lembut kepada orang tuanya. Hal ini disebabkan orang tua 

memiliki jasa yang begitu besar kepada anak, maka anak harus hormat 

dan patuh kepada orang tuanya. Wujud dari penghormatan kepada 

orang tua bisa berupa tutur kata yang lembut dan baik, dan tentunya 

tidak mengucapkan kata-kata kasar. Bentuk penghormatan kepada 

orang tua yang lain bisa berupa kebiasaan yang telah diarakan oleh 

agama Islam untuk umat muslim, bahwasannya ketika akan 

meninggalkan rumah sepatutnya untuk berpamitan dan meminta izin 

kepada ora tua, dan tidak lupa untuk mengucapkan salam dan 

mencium tangan orang tua ketika hendak pergi. Di samping itu, 

merupakan bentuk penghormatan kepada kedua orang ketuanya. 

c. Berterimakasih Kepada Orang Tua 

Segala hal yang dilakukan kedua orang tua sangatlah berarti 

bagi anak. Bahkan orang tua rela menderita demi anak merasakan 

kebahagian di dunia. Kasih sayang yang diberikan oleh bapak dan ibu 

untuk anaknya tidak bisa dibalas dengan materi apapun sehingga bisa 
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dikatakan bahwa jasa kedua orang tua tidak akan pernah bisa 

ditukarkan dengan hal lain. Sebab itu ada pepatah yang mengatakan 

bahwa “kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang 

galah” artinya kasih sayang orang tua kepada anak tidaklah memiliki 

batas, sementara kasih sayang anak kepada orang tua sangat terbatas. 

Sehingga wajib hukumnya anak berterimakasih kepada orang 

tua dengan cara terus menyayanginya dan menghormatinya, sebab 

orang tua rela merasakan pahitnya kehidupan demi membuat anaknya 

bahagia dan orang tualah juga yang menjadi pendidikan utama bagi 

anak agar anak mempunyai karakter yang sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

d. Selalu Mendoakan Orang Tua 

Setiap sehabis melaksanakan shalat sunah mau shalat fardu, 

bahkan disetiap saat hembusan nafas sang anak, dianjurkan untuk 

selalu mendoakan kedua orang tuanya yang memiliki peran penting 

dalam kehidupannya. Dengan cara mendoakan kedua orang tuanya 

agar selalu senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang dan 

ampunan dari Allah membuktikan bahwasannya anak menjadi sumber 

utama dalam pahala kedua orang tuanya. Hal ini juga dapat 

menjadikan kehidupan yang harmonis dan juga rukun kepada kedua 

orang tuanya.84 

                                                             
84 Baiturrahman,Konsep Pembinaan, 101-102 
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Menurut Shihab dalam bukunya Yang Hilang Dari Kita Akhlak 

bahwa kewajiban berbakti itu hendaknya dimotivasi oleh rasa sayang 

kepada mereka, bukan karena khawatir dicela atau dikecam orang lain 

bila tidak melakukannya dan buka juga untuk mengundang pujian dan 

simpati yang melihatnya,85 ini pun dijelaskan dalam Al-Qur’an yakni 

yang berbunyi : 

ِ اْرَحمْ  ب  ْحَمِة َوقُْل رَّ  ِغْيًراۗ صَ ا َربَّٰينِْي ا َكمَ ُهمَ َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّل ِ ِمَن الرَّ
Artinya :Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh 

kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah 

keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada 

waktu kecil.” (QS. Al-isra: 24)86 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya anak memiliki tanggung 

jawab dan kewajiban tulus dalam sikap dan kelakuan anak terhadap 

kedua orang tuanya. Jangan berasumsi bahwa berbakti kepada kedua 

orang tua hanya sebatas sewaktu mereka hidup. Maka hal itu dikatakan 

salah, setelah kematian orang tua kita masih ada kewajiban, bukan 

hanya sekadar mendoakan mereka saja, tetapi juga menjaga nama baik 

mereka, sebab di alam kubur atau barzah di sana nanti mereka dapat 

melihat sanak keluarga mereka dan apa yang dilakukan oleh 

keluarganya. Oleh sebab dari itu, Shihab menegaskan bahwa berbakti 

kepada orang tua tidak hanya sampai mereka tiada saja, tetapi 

melainkan juga sampai akhrat nanti karean doa anak tidak akan pernah 

putus untuk orang tua. 

 

                                                             
85 Quraish Shihab, Yang Hilang, 235 
86 Kementerian Agama, Al-Qur’an Madina, 287 
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4.  Sopan Santun Terhadap Teman Atau Sahabat 

Sahabat wajib memelihara sopan santun terhadap sahabatnya. 

Jangan mengabaikan dengan anggapan bahwa dia sahabat yang tidak akan 

kecil hati bila kehormatannya disinggung, baik dengan sengaja maupun 

melalui canda. Memang ini tidak berarti bahwa sahabat tidak boleh 

menegur untuk memberi tuntunan terhadap sahabatnya, tetapi itu harus 

dilakukan dengan amat bijaksana. Namun sungguh benar adanya ketika 

kita mempunyai sahabat atau teman kita perlu memiliki sopan santun atau 

perilaku baik kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai 

keberadaannya dan membuat ia senang akan sikap kita. Berikut 9 cara 

sopan santun terhadap sahabat atau teman : 

a. Berkata jujur atau apa adanya terhadap teman atau sahabat. 

b. Tidak memusuhinya ketika ia melakukan kesalahan. 

c. Memaafkannya dengan lapang dada. 

d. Menjenguk sahabat atau teman disaat ia sedang sakit. 

e. Menolong sahabat atau teman disaat ia membutuhkan pertolongan. 

f. Memberikannya nasihat atau masukan disaat sahabat atau teman 

membutuhkan nasehat. 

g. Menghargai apapun  keputusannya. 

h. Memberitahukan baik dan buruk agar ia dapat mengoreksi dirinya. 

i. Menggunakan tutur kata atau bahasa yang baik jika berbicara dengan 

sahabat atau teman. 
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Menurut Shihab persahabatan hakiki yang harus didasari oleh nilai-

nilai luhur. Persahabatan hakiki mendorong sahabat menuju keluhuran dan 

mendukungnya dalam kebajikan serta menegurnya dengan tulus dan lemah 

lembut jika tersa adanya potensi penyimpangan.87  

Dari sudut pandang Shihab memberitahukan untuk menghargai 

teman atau sahabat serta berkewajiban dalam memelihara akhlak 

persahabatan seperti contohnya memberikan perhatian kepadanya. 

Sejatinya seorang manusia tidak bisa terus bergantung pada dirinya sendiri 

pasti ia akan membutuhkan seseorang untuk menemani harinya entah itu 

untuk urusan minta tolong atau bantuan atau sekedar hanya untuk 

mendengaran cerita tentang kesehariannya saja. Maka dari itu sahabat atau 

teman sangat penting dalam kehidupan kita sehingga perlu adanya 

karakter yang baik pada diri seorang muslim untuk mengaplikasikannya 

kepada temen atau sahabatnya tersebut. 

5. Sopan Santun Terhadap Berbicara 

Hal lain nikmat Allah yang diberikan kepada manusia tentunya 

penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an merupakan nikmat berbicara 

dan juga berekspresi. Allah menerangkan dalam sebuah penggunaan kata 

yang sangat mempesona petunjuk-petunjuk Nya. Tentu saja pernyataan 

tersebut tidak hanya sebatas dalam bentuk bahasa lisan, melainkan bisa 

berupa bahasa tubuh dan juga hal lain yang menjadikan manusia memiliki 

kegemaran dalam hidupnnya, namun banyak yang mengartikan bahwa 

                                                             
87 Quraish Shihab, Yang Hilang, 256. 
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ekspresi yang paling sering ditampakkan oleh seorang manusia adalah 

berbicara. 

Anugerah tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang antara 

lain berkaitan dengan suara, kata-kata, dan kalimat serta kandungannya 

yang hendaknya diperhatikan ketika menggunakannya demi terjalin 

hubungan harmonis. Semakin dipenuhi tuntunan itu, maka semakin luhur 

pula budi pekerti seseorang. Setiap ucapan yang keluar dari mulut 

seseorang harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan demikian 

diharapkan setiap manusia memikirkan secara matang apa yang di 

ucapkannya. Berkali-kali Al-Qur’an memberi tuntunan menyangkut cara 

dan kandungan pembicaraan, antara lain QA. Al-Isra’ ayat 53 yang 

menyatakan: Sampaikanlah kepada hamba-hamba-Ku agar mereka 

berbicara yang terbaik. 

Selanjutnya adapun etika dalam berbicara yang harus dipergunakan 

dan diperhatikan oleh seorang muslim dalam berkomunikasi yaitu jujur 

dalam berbicara, berbicara baik atau diam, tidak ghibah, melihat wajah 

lawan bicara, antusias, tidak berdebat. Berikut penjelasannya: 

a. Jujur dalam berbicara 

Ketika berbicara hendaknya mengutarakan fakta yang ada, sebab 

kejujuran dalam berbicara menunjukkan keimanan pada diri seseorang 

tersebut. Maka sudah seharusnya muslim memiliki perkataan yang 

jujur setiap lisannya yang diucapkan entah itu berupa candaan 

sekalipun. 
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b. Berbicara yang baik atau diam 

Hendaknya ketika akan berbicara harus memperhatikan tutur 

bahasa atau kosa kata yang baik sehingga didengarkan jauh lebik baik, 

ketika berbicara kepada sesorang hendaknya dipikirkan terlebih 

dahulu sehingga tidak akan ada kata-kata yang kurang baik. Namun 

apabila yang disampaikan sekiranya kurang baik, lebih baik untuk 

menahan diri dan memilih diam. Ada satu pepatah yang mengatakan 

bahwa ketika kita memiliki nikmat berbicara dan mengapresiasikan 

kata-kata kita dengan sebuah tindakan maka tunjukkanlah dengan 

yang baik-baik saja. Begitu pula karakter dari seorang muslim 

hendaknya ketika ingin mengutaran sesuatu atau berbicara dengan 

lawan bicaranya, maka berbicaralah hanya yang baik-baik saja. 

c. Tidak ghibah 

Ghibah merupakan sesuatu tindakan yang bisa dikatakan 

tercela, sebab hal inilah yang sering menimbulkan fitnah. Oleh karena 

itu harus diperhatikan oleh seorang muslim untuk menghindari 

perbuatan menggunjing dan mengadu domba. 

d. Melihat wajah lawan bicara 

Hendaknya yang harus diperhatikan dalam berbicara adalah 

melihat wajah lawan berbicara sebab dengan kita memandang lawan 

bicara kita sama saja dengan menghargainya dalam berbicara kepada 

lawan  bicaranya. 
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e. Antusias  

Mendengarkan lawan bicara dengan antusias sama saja dengan 

menghormati dan menghargainya dalm mengetarakan di setiap 

bahasanya. Maka hendaklah untuk selalu terlihat antusias disetiap 

pembicaraan yang ada dengan menunjukkan sikap baik pula. 

f. Tidak berdebat 

Berdebat adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan, 

manusia kadang merasa dirinya sudah benar, dalam Islam pun 

perdebatan menjadi hal biasa namun lebih baik untuk menghindari hal 

tersebut akan lebih baik lagi jika seseorang mau mengalah agar tidak 

menimbulakn konflik yang bisa mengakibatkan perdebatan yang 

akhirnya menimbulkan permusuhan.88 

Shihab menjelaskan bahwasannya seorang muslim haruslah 

memiliki bahasa yang sopan dan santun saat berbicara dengan orang lain, 

menggunakan tutur bahasa yang baik jelas dan tidak bertele-tele, sehingga 

dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Berkata baik sangat diperintahkan 

oleh Allah kepada kaum muslim karena dari berbicara dapat menampakan 

karakter  seorang tersebut. 

 

 

 

                                                             
88 Hakis, Adab Bicara Dalam Prespektif Komunikasi Islam, Jurnal Mercusuar , Vol. 1 No 

1 Juli 2020, hal. 64-67 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah ditemukan oleh peneliti mengenai 

Nilai dan Karakter Muslim Beragam Perspekti M. Quraish Shihab dalam 

bukunya Yang Hilang Dari Kita Akhlak dapat diambil sebuah kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak penulis menjelaskan 

bahwasanya nilai yang harus dimiliki seorang muslim merupakan Nilai 

Akidah, Nilai Ibadah dan Nilai akhlak. Dimana nilai ini disebutkan oleh 

penulis dalam buku yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Selanjutnya 

karakter yang dijelaskan dalam buku yang hilang dari kita akhlak bahwa 

ada delapan (8) karakter yakni: keikhlasan, kesabaran, Ash-Shiq 

(Kebenaran), Amanah, kelapangan dada, toleransi, kedisiplinan, Al-Haya’ 

(malu), yang dimana kedelapan karakter tersebut memang harus dimiliki 

dan diterapkan seorang muslim agar memiliki akhlak yang luhur sehingga 

kehidupannya dapat mencapai kebahagiaan. 

2. Menurut pandangan M. Quraish Shihab mengenai muslim berkarakter 

adalah yang memiliki sopan santun dan abab pada dirinya, sopan santun 

yang dimaksud Quraish Shihab bukan hanya mengenai periaku yang baik 

tetapi juga sopan santun yang dijelaskan ada beberapa yang memang 

seorang muslim harus dimiliki dan diterapkan dalam dirinya dan juga 

kehidupannya yakni : sopan santun terhadap Allah swt., sopan santun 

terhadap sesama manusia, sopan santun terhadap kedua orang tua, sopan 

93 
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santun terhadap diri sendiri, sopan santun terhadap sahabat atau teman, 

sopan santun dalam berbicara. Sopan santun menurut Quraish Shihab 

bahwasannya sopan santun inilah yang akan menjadi tolak ukur seorang 

muslim dalam karakter atau akhlak mulianya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang 

penulis sarankan kepada masyarakat termasuk yang paling utama yakni 

masyarakat muslim, antara lain : 

Diharapakan masyarakat dan umat muslim dapat mempraktikan moral 

yang diajarkan oleh leluhur bangsa dan dapat di aplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari, demikian juga yang diajarkan oleh agama mengenai karakter yang 

telah disampaikan oleh Rasulullah terhadap nilai-nilai karakter yang 

seharusnya nampak dari seorang muslim, masyarakat terutama yakni umat 

muslim harus peka terhadap lingkungan dimana saat ini kita tengah dihadap 

kan oleh degradasi nilai-nilai karakter yang dimana nilai karakter yang 

diajarkan oleh agama sudah tidak nampak lagi pada generasi sekarang 

dikarenakan pesatnya teknologi dan masuknya budaya asing dalam kehidupan 

masyarakat sehingga nilai dan karakter muslim sudah tidak nampak lagi oleh 

karena itu masyarakat terutama umat muslim harus tetap mempertahankan 

nilai-nilai karakter yang telah diajarkan oleh agamanya serta diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat memiliki akhlak yang 

luhur yang akhirnya dapat mengantarkan seseorang tersebut menuju 

kebahagiannya didunia serta kebahagian akhiratnya. 
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