
ABSTRAK 

  

Fakhrianor : Nilai-nilai Akhlak  dalam Alquran (Studi Tematik Surah An-Nisa ). Di bawah 

bimbingan Prof. Dr. H. Mahyudin Barni, M.Ag. dan Dr. Saifuddin Ahmad Husin, 

M.A. Tesis pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020. 

Kata Kunci: Nilai-nilai Akhlak, Studi Tematik, Surah an-Nisa`.. 

Akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di muka 

bumi. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga di manapun ia tinggal tentunya akan ada 

interaksi dengan orang lain. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur  bagaimana 

semestinya seorang muslim harus bergaul, bersosialisasi dengan lingkungannya, karena 

sistem nilai dalam ajaran Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, 

maka pola sikap dan tindakan manusia itu harus mencakup pola-pola hubungan baik dengan 

Allah, sesama manusia dan alam sekitarnya. 

Alquran merupakan firman Allah yang dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam 

Islam dan pedoman hidup (way of life) oleh kaum muslimin, yang tidak ada keraguan tentang 

isi kandungan di dalamnya. Kendati demikian, nilai-nilai yang diamanatkannya dapat 

diterapkan disetiap situasi dan kondisi. Nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan 

masyarakat, sehingga Alquran betul-betul menjadi petunjuk, pemisah antara yang hak dan 

yang bathil, serta menjadi petunjuk jalan/solusi bagi setiap problem kehidupan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan nilai-nilai 

akhlak yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep 

dan nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa. Penelitian ini merupakan penelitian 

literature/pustaka, yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau 

keterangan melalui bahan-bahan pustaka seperti Alquran, kitab tafsir, kitab hadits, kitab / buku-

buku akhlak, makalah, jurnal, atau informasi lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan 

kajian tema/judul yang dibahas. Data penelitian yang terkumpul, dideskripsikan secara 

mendetail kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori pendidikan Islam dengan 

menggunakan content analysis (analisis isi), selanjutnya diinterpretasikan dalam sebuah 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  konsep / nilai akhlak yang terdapat dalam Surah 

an-Nisa` meliputi nilai kesabaran, nilai kebajikan ( ihsan ), nilai amanah dan keadilan , nilai 

tawakkal, nilai mujahadah, dan nilai syukur. serta  nilai pemaaf. Konsep dan nilai akhlak 



mulia tersebut sungguh sangat relevan untuk menuntaskan kemerosatan akhlak dan moralitas 

bangsa yang semakin hari semakin menurun dari harapan. Oleh karenanya, nilai dan konsep 

Alquran tersebut sangat perlu direalisasikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan 

dalam berbangsa dan bernegara. 

 


