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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Islam adalah agama yang pada hakekatnya menempatkan kegiatan 

pendidikan sebagai awal dari misi Rasulullah SAW. Hal ini  dapat di ketahui 

pada ayat pertama diwahyukan Allah swt. di mulai dengan kata Iqra artinya 

bacalah. Kata tersebut mempunyai makna bahwa setiap orang harus 

membaca. Menurut Quraish Shihab Membaca merupakan jalan yang 

mengantar manusia mencapai derajat kemanusian yang sempurna, bahkan 

dalam sejarah umat manusia dengan ditemukan membaca maka  manusia 

melahirkan peradaban dan dengan membaca manusia   mampu mengetahui  

apa yang telah terjadi pada masa lalu dan masa yang akan datang.1 Senada 

dengan itu pula Bashori Muhchin mengemukakan bahwa membaca  

membuat seseorang menjadi bijak dalam bertutur kata dan perbuatan. 2  

Dengan demikian membaca akan membuat seseorang meluas pikiran 

sehingga membentuk perilaku yang baik (akhlak mulia) 

                                                           

1
Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), h. 170. 

2
Bashori Muchin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer (Cet. I; Bandung: 

Refika aditama, 2009), h. 17. 
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Ahmad Amin  dalam Herbert Spencer  mengemukakan bahwa 

sungguh pikiran yang sempit itu sumber keburukan, dan akal yang kacau 

balau tidak membuahkan akhlak yang tinggi.3 Ini berarti akal pikiran  memiliki 

peran penting untuk membentuk akhlak, karena munculnya akhlak 

berdasarkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang.  

 Hal ini bukan hanya akhlak mulia kepada Allah swt. yang diharapkan 

Islam atas umatnya,  namun akhlak mulia yang diajarkan Islam juga 

menganut kehidupan sosial dengan sesama, bahkan semua makhluk hidup. 

Ini berarti konsep manusia terbaik dalam Islam  adalah manusia yang 

bermanfaat bagi orang  lain dan bahkan semua makhluk.4 Dalam pandangan 

ini pula Quraish Shihab mengeksplorasikan akhlak atau perilaku manusia itu 

sangat beragam (baik dan buruk). Keanekaragaman itu ada pada diri 

manusia dan berpengaruh terhadap potensi manusia namun yang 

mendominasi dahulu  menghiasi diri manusia adalah perbuatan baik atau 

terpuji. 5  Ini menunjukan bahwa potensi berbuat baik pada diri manusia  

sangat mendominasi perilaku, namun hal ini tidak dilakukan proses 

pendidikan pada setiap individu, maka akan muncul prilaku yang mengarah 

pada hal-hal yang sifatnya destruktif.  

                                                           

3
Ahmad Amin, Etika, Ilmu Akhlak (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 63. 

4
Syaikh Muhammad al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim (Cet. 16; Jakarta: Mustaqim, 

2004), h. 7. 

5
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas pelbagai persoalan 

Umat (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1996), h. 253. 
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Rasulullah saw memiliki sifat keteladanan  yang dapat ditiru. Sifat-sifat 

keteladanan Rasulullah saw. dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti, 

Shiddiq (jujur), Fathonah (cerdas), Tabligh (menyampaikan), dan Amanah 

(dapat dipercaya). Apabila sifat Rasulullah ini telah tertanam pada diri 

generasi muda maka perilaku buruk yang mengarah pada kemerosotan 

moral tidak akan terjadi. Untuk mewujudkan sifat keteladanan Rasulullah 

pada generasi muda harus dilakukan  melalui proses pendidikan karena 

pendidikanlah yang dipandang mampu untuk menggiring manusia sesuai 

dengan tujuannya. Namun apabila pendidikan hanya dipandang sebagai 

upaya untuk mengembangkan pengetahuan maka ini sangat 

membahayakan. Hamka Haq mengemukakan bahwa sangat fatal ketika 

pendidikan dipahami sebagai wadah untuk mencetak generasi yang cerdas 

yang mengarah pada pengasaan otak, lalu mengabaikan budi pekerti maka  

akan lahir generasi  yang kasar, batin yang hampa sehingga sering  terjadi 

tindakan kejahatan.6 

Pendidikan agama Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan pendidikan agama Islam peserta didik dapat 

mengendalikan diri dari pengaruh era globalisasi, yang demikian cepat 

seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu juga dengan 

munculnya budaya barat yang pada hakekatnya jauh dari nilai Islam, kondisi 

                                                           

6
Hamka Hak, Islam Rahmat untuk Bangsa (Cet. I; Jakarta: RMBOOKS, 2009), h. 326 
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semacam ini menjadi tantangan dunia pendidikan  lebih khusus pendidikan 

agama Islam yang dilaksanakan di sekolah umum. 

Dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  

Pendidikan Nasional pada bab I pasal 1 dijelaskan bahwa. 

Pendidikan adalah usaha sadar yang 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.7 
 

Dengan memperhatikan Undang-Undang tersebut guru harus 

memfokuskan perhatian untuk meningkatkan  pembelajaran karena guru 

sebagai figur yang digugu dan ditiru, guru menjadi teladan bagi peserta didik. 

Ditangan gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian 

tujuan pembelajaran di sekolah dan ditangan guru pulalah bergantungnya 

masa depan peserta didik.  

Guru yang dimaksud pada penelitian ini adalah guru pada MTs Negeri 

1 Manado yang memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan potensi 

peserta didik baik pengetahuan  maupun akhlak,  guru harus memahami 

peran dan tugas, memahami kendala-kendala pendidikan  dan solusinya. 

Guru harus mempunyai sifat positif dan menjauhkan sifat negatif sehingga 

                                                           

7
Republik Indonesia, Undang-undang  R.I. Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 

Tahun 2003  (Cet. III; Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 3  
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dalam pembelajaran dapat  memainkan peranannya dan memberikan 

pengaruh yang sifatnya konstruktif  pada peserta didik. 

Guru dalam menjalankan peranannya tentunya dituntut memahami 

tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang 

terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala 

aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya secara efektif, 

yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian 

tujuan pendidikan di sekolah.8 

Peran guru dari dulu sampai sekarang tetap sangat diperlukan. Guru 

yang membantu manusia untuk menemukan siapa dirinya, ke mana manusia 

akan pergi dan apa yang harus manusia lakukan di dunia. Manusia adalah 

makhluk lemah, yang dalam perkembangannya memerlukan bantuan orang 

lain, sejak lahir sampai meninggal. Orang tua mendaftarkan anaknya ke 

sekolah dengan harapan guru dapat mendidiknya menjadi manusia yang 

dapat berkembang optimal. 

Dewasa ini peran dan tugas  guru di sekolah ataupun di madrasah 

dihadapkan pada tantangan  era globalisasi yaitu era serba maju dan baru, 

ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, pekerjaan yang dulu 

dikerjakan  dalam beberapa hari sekarang dapat diselesaikan dalam waktu 

beberapa detik, sesuatu yang tidak dapat dijangkau di masa lalu sekarang 

                                                           

8
Soeseno Bachtiar, Buku Pintar Memahami Psikologi Anak Didik (Cet; I Yogyakarta: 

Pinang Merah Publisher, 2012), h.24  
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sudah dapat  dijangkau. Hal ini telah membuka ruang yang luas kepada 

manusia  agar  hidup bebas. Untuk itu, apabila peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa tidak dibentengi dengan iman dan akhlak, pada 

gilirannya akan terjadi dekadensi moral. 

Tanggung jawab seorang guru pendidik adalah mendidik individu 

peserta didik supaya beriman kepada Allah SWT., dan melaksanakan syariat-

Nya, mendidik diri supaya beramal shaleh, dan mendidik masyarakat untuk 

saling menasehati dalam melaksanakan kebaikan atau kebenaran, saling 

menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada 

Allah SWT, serta menegakkan kebenaran. Tanggung jawab itu bukan hanya 

sebatas tanggung jawab moral pendidik terhadap peserta didik, namun lebih 

dari itu pendidik akan mempertanggung jawabkan atas segala tugas yang 

dilaksanakannya.9 

Gejala kemerosotan akhlak tersebut telah melanda pada semua sektor 

kehidupan manusia, bahkan telah menimpa pada peserta didik sebagai 

generasi muda. Magnis Suseno sebagaimana yang dikutip Sjarkawi  bahwa 

“korupsi moral kini telah melanda segala sudut”.10 Para orang tua, pendidik 

dan tokoh agama  akhir-akhir ini merasa pesimis terhadap perilaku  peserta 

                                                           

9
 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet; I Yogyakarta: Penerbit 

Teras, 2011), h. 91 

10
Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Inteletual, Emosional, dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Cet. IV; Jakarta: Grafika Offset, 2011), 
h. 44. 
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didik yang sering anarkis, tawuran, bahkan sampai pada pesta obat-obatan 

terlarang dan sangat menyedihkan dari semua itu membawa korban jiwa bagi 

peserta didik.  

M. Sattu Alang mengemukakan bahwa masalah pokok yang menonjol 

dewasa ini adalah kaburnya nilai-nilai di mata generasi muda, kebudayaan 

asing masuk seakan-akan tanpa saringan, kemajuan-kemajuan lahiriah tanpa 

mengindahkan nilai-nilai moral yang bersumber dari agama, apa yang 

dipelajari di sekolah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua 

di rumah, orang tua yang sebenarnya menjadi panutan ternyata  berdasarkan 

realitas yang ada tidak demikian, karena ada orang tua yang memberikan 

contoh yang salah terhadap anaknya.11 

 Pembinaan akhlak yang mulia merupakan inti ajaran Islam karena 

berbicara tentang akhlak sama dengan berbicara tentang pendidikan Islam . 

Muhammad Athiyah al-Abrasy dalam Abuddin Nata mengemukakan bahwa 

pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam.12 

Ini dapat dilihat ada korelasinya antara akhlak dengan Islam karena  

akhlaknya Rasulullah adalah al-Qur’an yang didalamnya terdapat ajaran 

keimanan, ibadah, sejarah dan sebagainya dari isi ajaran al-Qur’an tersebut 

tujuannya adalah  untuk  mengajarkan akhlak yang mulia. 

                                                           

11
M. Sattu Alang, Keshatan Mental dan Terapi Islam (Cet: II; Makassar, Berkah 

Utami, 2005), h. 74. 

12
 Ibid, h. 155. 
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Jika dilihat realitas yang ada, pembinaan  akhlak bagi peserta didik 

sangat penting untuk dilakukan dan tidak dapat dipandang sebelah mata, 

mengingat secara psikologi usia remaja adalah usia  yang berada dalam 

masa kegoncangan dan mudah untuk dipengaruhi, sebagai akibat dari 

keadaan dirinya yang masih belum  memiliki bekal pengetahuan, mental dan 

pengalaman yang cukup. Dari keadaan yang demikian, peserta didik mudah 

terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berguna sehingga 

mereka kehilangan hak untuk berkembang dengan baik . Imam al-Gazali 

dalam M. Bashori Muchsin mengatakan bahwa: 

Anak-anak akan tumbuh menjadi mutiara yang  berkilauan jika diasah 
dengan didikan yang baik, tetapi sebaliknya, anak akan tumbuh menjadi 
manusia yang tidak berguna bilamana didikan atau dipengaruhi oleh 
kekuatan-kekuatan yang bercorak melanggar akhlak.13 
 

Berkaitan dengan pembinaan akhlak Yatmini Abdullah mengemukakan 

bahwa akhlak manusia dapat di capai melalui cara berjuang secara sungguh-

sungguh  (mujahadah) dan latihan (riyadhah) yaitu membiasakan diri untuk 

melakukan perbuatan-perbutan baik (akhlak mulia) ini yang dapat di lakukan 

oleh manusia  melalui proses pendidikan maupun latihan, baik melalui 

pendidikan  formal  maupun pendidikan  informal.14 

                                                           

13
M. Bashori Muchsin,  dkk, Pendidikan Islam Humanistik, Alternatif Pendidikan 

Pembebasan Anak (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 186. 

14
Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Prespektif al-Qur’an (Cet. I; Jakrta: Amzah, 

2007), h. 21 
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Abuddin Nata mengatakan bahwa pembinaan akhlak merupakan 

tumpuan pertama dalam Islam.15 Ini menunjukan bahwa akhlak perlu dibina 

saat ini, semakin banyaknya tantangan dan godaan sebagai dampak dari 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan baik dan buruk dengan 

mudah bisa kita lihat di pesawat telivisi, kehidupan materialistik dan 

hedonisme semakin terbuka lebar, semua ini jelas membutuhkan pembinaan 

akhlak sebagai filter sehingga semua perkembangan yang terjadi mampu 

untuk dipilah mana yang baik dan mana yang buruk. 

 Membina  akhlak peseta didik berarti memberikan sumbangsih yang 

besar bagi persiapan bangsa yang lebih optimal, sebaliknya bila kita 

membiarkan peserta didik terjerumus keperbuatan yang tercela, berarti kita 

telah membiarkan Bangsa dan Negara  berada pada jurang  kebinasaan, 

pembinaan akhlak yang mulia bagi peserta didik secara pribadi memberikan 

manfaat karena dengan cara demikian masa depan kehidupan peseta didik  

penuh harapan yang menjanjikan. Disamping terbinanya akhlak peserta didik 

yang baik akan menumbuhkan kehidupan sosial  yang aman, tertib yang 

memungkinkan masyarakat akan merasa nyaman. Dengan demikian 

berbagai gangguan yang diakibatkan oleh sebagian peserta didik dengan 

sendirinya akan hilang. 

                                                           

15
Abuddin Nata, Akhlak Tasauf  (Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 

156. 
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Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di MTs Negeri 1 

Manado terdapat perilaku peserta didik yang tidak disiplin, tidak jujur dan 

tidak bertangungjawab serta berperilaku yang kurang sopan terhadap orang 

tua mereka. Sesungguhnya fenomena yang terjadi ini perlu mendapat 

perhatian  dari guru khususnya guru pendidikan agama Islam yang berkaitan 

dengan sikap, pola pikir dan perilaku peserta didik karena kemerosotan 

akhlak  sangat berpotensi terhadap timbulnya perilaku negatif pada peserta 

didik yang pada akhirnya dapat mejadi malapetaka bagi peserta didik  yang 

bersangkutan dan juga berdampak pada orang lain. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi untuk mengadakan 

penelitian terutama menyangkut atau yang berkaitan dengan pembinaan 

akhlak mulia peserta didik di MTs Negeri 1 Manado. Mengingat akhir-akhir ini 

adanya keperihatinan masyarakat terhadap perilaku peserta didik sehari-hari 

yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang Islami, baik sebagai pribadi, 

anggota masyarakat, bahkan lebih spesifik lagi sebagai peserta didik yang 

dipersiapkan nantinya menjadi kaum intelektual. Dampak dari semua ini 

secara pribadi sangat merugikan peserta didik itu sendiri dan juga berimbas 

pada masyarakat  serta kepada bangsa dan Negara. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian sebagai berikut:  
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1. Kualitas pendidikan di madrasah seringkali dipandang dari sejauh 

mana pembinaan akhlak peserta didik, sehingga peran guru sebagai 

pendidik  menjadi salah satu sorotan. Usaha guru dituntut dengan 

indikasi kemampuan merancang program pembelajaran, menata, 

mengelola kelas, mendidik, mengajar, dan melatih para peserta didik 

dalam proses pembelajaran agar mampu membangun akhlak yang 

baik pada diri pribadi peserta didik itu sendiri. 

2. Madrasah merupakan sekolah yang berbasis agama, sehingga setiap 

langkah pada peserta didiknya akan menjadi contoh dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat. Sehingga pihak sekolah harus mampu 

mendidik dan membiasakan para peserta didik agar selalu berperilaku 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi perkataan 

maupun perbuatan. 

3. Masih ditemukannya peserta didik yang sering membolos dan berkata 

kurang sopan di depan guru, orang tua dan masyarakat. Sehingga, 

usaha guru dalam melakukan pembinaan akhlak seakan-akan tidak 

dihiraukan oleh sebagian peserta didik yang ada di madrasah tersebut. 

B. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah berupa 

permasalahan yang hanya berkaitan dengan pembinaan akhlak peserta didik. 

Masalah yang diteliti pada subjek peserta didik MTs Negeri 1 Manado. 

C. Pertanyaan Penelitian 
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Berdasarkan beberapa Uraian di atas, maka yang menjadi masalah 

pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan akhlak peserta didik 

di MTs Negeri 1 Manado? Dari masalah pokok tersebut, penulis merumuskan 

dalam beberapa submasalah  yaitu: 

1. Bagaimana bentuk  pembinaan akhlak peserta didik  di MTs Negeri 1 

Manado? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap pembinaan akhlak di MTs 

Negeri 1 Manado.? 

3. Bagaimana problematika guru dalam pembinaan akhlak peserta didik 

di MTs Negeri 1 Manado? 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini meliputi: 

1. Menjelaskan bentuk Pembinaan akhlak peserta didik di MTs Negeri 1 

Manado. 

2. Menjelaskan respon peserta didik terhadap pembinaan akhlak di MTs 

Negeri 1 Manado. 

3. Mengungkapkan problematika guru dalam pembinaan akhlak peserta 

didik MTs Negeri 1 Manado 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang 

sifatnya konstruktif dalam rangka meningkatkan pembinaan akhlak 
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peserta didik pada madrasah. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi dan pembanding bagi peneliti yang 

melakukan penelitian yang sejenis pada masa akan datang 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

konstruktif untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak pengelola 

pendidikan, yayasan, masyarakat dan pemerintah serta pihak- pihak 

lain yang terkait dalam upaya meningkatkan pembinaan akhlak mulia 

peserta didik melalui peranan guru akidah akhlak. 

F. Defenisi Itilah  

Untuk mendapatkan pengertian yang spesifik tentang judul dan 

menghindari kesalahan  penafsiran, penulis memandang perlu memberikan 

penjelasan tetang variabel yang terkait dengan pembahasan. Adapun 

variabel yang dimaksud adalah: 

1. Pembinaan akhlak  Peserta didik. Akhlak secara etimologi berasal dari 

Bahasa Arab dengan kata dasar (Khalaqa) yang berarti mencipta, 

membuat atau menjadikan.16 Dalam kamus Bahasa Indonesi kata “akhlak” 

diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.17 Artinya, Akhlak 

                                                           

16
Achmad Warsom Munawwir,  Kamus al-Munawwir Arab IndonesiaTerlengkap (Cet. 

IV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 363. 

17
Departemen Pendidikan Nasional RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3 

(Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 15. 
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adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan 

sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik 

atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. 

Dengan demikian akhlak adalah suatu sifat yang melekat pada diri 

manusia sehingga dia akan muncul secara sepontan bilamana diperlukan, 

tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, baik atau 

buruk apa yang dilakukan sikap ini  tidak memerlukan pengaruh dari luar. 

Dalam penelitian ini, akhlak yang penulis maksudkan adalah 

perilaku peserta didik yang baik ketika berada di sekolah berkaitan 

dengan perilaku terhadap guru, teman sebaya, di rumah berkaitan dengan 

perilaku terhadap orang tua dan anggota keluarga lainnya ataupun di 

masyarakat bagaimana peserta didik bersikap ketika berada di tengah 

masyarakat.  

2. Peserta didik adalah murid (terutama pada tingkat sekolah dasar, dan 

menengah); pelajar. 18  Dalam penelitian ini, peserta didik yang penulis 

maksudkan adalah peserta didik MTs Negeri 1 Manado. 

Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas, yang penulis 

maksudkan disini adalah bentuk usaha guru dalam membina akhlak pada 

peserta didik MTs Negeri 1 Manado, sehingga peserta didik berperilaku 

                                                           

18
Departemen Pendidikan Nasional RI., op. cit.,  h. 1077. 
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sesuai dengan norma agama yang berlaku baik di Sekolah, di keluarga  

maupun di masyarakat agar tetap bersikap baik. 

 


