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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

UUD No. 20, Tahun 2003 pasal 3 tentang tujuan pendidikan menyebutkan bahwa: 

 “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

Begitu jelasnya Indonesia merumuskan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di 

Indonesia sendiri lebih berorientasi kepada nilai-nilai luhur Ketuhanan yang harus 

diinternalisasikan ke dalam diri individu anak didik lewat proses pendidikan. Dan proses inilah 

yang akan mampu mengantarkan anak didik untuk melaksanakan fungsinya sebagai manusia, 

guna membangun dan memakmurkan dunia sesuai dengan konsep yang telah ditentukan Allah 

melalui Rasul-Nya.  

Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan terus 

dikembangkan. Di mulai dari perubahan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, gerakan 

wajib belajar dan lain sebagainya dilakukan. Usaha ini dilakukan guna meningkatkan mutu dan 

kualitas pendidikan di indonesia agar menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas dan bisa 

menjadi penerus bangsa yang membanggakan. 

Dijelaskan dalam Ulwan & Hathout (2001, hlm. 33) bahwa sarjana pendidikan sepakat 

bahwa masa pubertas adalah masa yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Bila 

pendidik mengetahui bagaimana mendidik anak, menyelamatkannya dari lingkungan rusak, dan 

mengarahkannya dengan pengarahan ideal, maka anak itu akan tumbuh atas dasar akhlak yang 

luhur, sopan santun, dan pendidikan Islam yang tinggi. 

Namun  patut disadari bahwa pendidikan yang dikembangkan khususnya bagi remaja, 

selama ini masih berorientasi kepada kepentingan akademis dan kecerdasan intelektual. 

Sehingga masih banyak ditemukan orang yang cerdas dan berpendidikan namun mempunyai 

akhlak dan perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain pada umumnya. Tentu saja hal 

ini bertolak belakang dengan apa yang dicitakan negara kita kepada para pelajar. 
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Berbagai contoh tindakan menyimpang yang dilakukan remaja kian diberitakan oleh 

media masa dimulai dari tawuran antar pelajar, minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, 

pelecehan seksual dan lain sebagainya. Syarifah (2014) dalam Liputan 6 mengabarkan bahwa 

data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa 

dari 2,4 juta aborsi pada tahun 2012, dilakukan remaja usia pra nikah atau tahap SMP dan SMA.  

Selain itu, dalam situs Merdeka.com melaporkan bahwa sebanyak 18 remaja tertangkap 

tangan oleh petugas Polres Bogor Barat sedang berpesta minuman keras. Kapolres menuturkan, 

dari 13 tersangka yang ditahan, dua di antaranya perempuan dan satu orang lainnya diketahui 

masih berstatus pelajar di salah satu SMP di Kota Bogor (Fadillah 2013). 

Sungguh disayangkan apabila generasi muda sudah melakukan tindakan-tindakan 

menyimpang yang dapat merugikan baik itu kepada dirinya sendiri ataupun orang lain. Untuk 

itu, sebagai manusia yang mempunyai hati nurani dan rasa kepedulian sudah sepantasnya kita 

memikirkan bagaimana agar generasi muda para penerus bangsa ini akan menjadi pribadi yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia. 

Masa remaja disebut juga sebagai masa transisi atau peralihan dari anak menuju dewasa. 

Dalam masa transisi inilah remaja menjalani badai dan topan dalam kehidupan, ketidakstabilan 

perasaan dan emosinya tersebut nampak jelas dalam berbagai sikap, sehingga perhatian, 

bimbingan dari orang tua, guru dan masyarakat sangat penting. (Sopiatin & Sahrani, 2011, hlm. 

112) 

Maka dari itu pembinaan akhlak sangat perlu untuk meminimalisir penyimpangan moral 

dan krisis spiritual di kalangan remaja khususnya pada pelajar. Dalam masa remaja inilah 

seharusnya lembaga pendidikan dan para pendidik menanamkan nilai-nilai spritual dan membina 

akhlak peserta didik agar mereka bisa membatasi diri mereka masing-masing terhadap perbuatan 

yang menjerumuskannya kepada hal-hal negatif. Karena bagaimanapun menurut Muchtar (2005, 

hlm. 1) pendidikan bagi manusia itu sendiri amatlah penting. Karena pendidikan dapat mengubah 

manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak baik menjadi baik. Pendidikan mengubah 

semuanya.  

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau telah membawa perubahan besar bagi 

dunia, mengubah kehidupan bangsa manusia. Beliau datang untuk menyempurnakan akhlak 
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manusia, khususnya di daerah Arab, sebagai barometer kehancuran moral masyarakatnya. Untuk 

itu tidak ada salahnya kita sebagai pendidik mencontoh apa yang telah diperbuat oleh Rasul 

untuk menyelamatkan kehancuran moral manusia melalui kegiatan pendidikan dan juga 

pembinaan. (Zahrudin & Sinaga, 2004, hlm. 169) 

Islam menganjurkan agar kita berakhlak mulia dengan mencontoh perilaku Nabi Muhammad 

SAW., karena dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik. (QS. Al-Qalām:4., QS. Al-

Aḥzāb:21) Dalam konflik, Islam menempuk tindakan preventif dengan cara menghadapi perbuatan 

buruk dengan perbuatan baik, dengan demikian permusuhan dapat berubah menjadi persahabatan. 

(QS. Fushilat:34., QS. Al-Mu‟minun:96) Islam juga mengajak manusia untuk bersegera memohon 

ampun kepada Allah SWT. seraya menafkahkan hartanya, menahan amarah dan memaafkan 

kesalahan orang lain. (QS. Ali Imrān:133-134). (Sahlan, hlm 146) 

Begitu pula Zahrudin & Sinaga, (2004, hlm. 169) betapa pentingnya akhlakul karimah 

bagi keberlangsungan hidup manusia. Dengan akhlak, Nabi Muhammad memenuhi kewajiban 

dan menunaikan amanah, menyeru manusia kepada tauhid, yang lurus, memimpin rakyat, 

membangun Negara. Dengan berbagai sifat dan perbuatannya, di dalam berbagai bidang dan 

keadaan beliau selalu menjadi panutan, contoh dan suri tauladan bagi manusia lainnya. 

Sebagaimana difirmankan Alloh SWT. 

      
     

    
      

Artinya :Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah. (Q.S. al-Aḥzāb : 21) 

Tujuan pendidikan di Indonesia juga adalah mewujudkan manusia yang bertakwa kepada 

Allah sehingga peserta didik harus lebih rajin dalam beribadah dan beramal shalih terutama yang 

diwajibkan salah satunya ialah shalat. Apapun aktivitas dalam hidup ini haruslah didasarkan 

untuk beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi 

ini. (Muchtar, 2005, hlm. 129) 

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia ini, sekolah sebagai 

lembaga pendidikan resmi berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikannya dengan 

berbagai cara salah satunya adalah mengadakan pembinaan-pembinaan ekstra di luar kelas.  
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Hadiawati (2008, hlm. 18) menuturkan bahwa sekolah memegang peranan penting bagi 

pendidikan pembentukan pribadi anak-anak, juga sebagai pembentukan dasar-dasar pendidikan 

yang akan menjadi bekal hidup dan perjuangan di masa yang akan datang serta mencerminkan 

baik buruknya masyarakat yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai pendidik agama di sekolah 

dengan cara bagaimana pun harus berusaha membina keagamaan anak,sehingga anak kelak 

menjadi teguh pendirian dan keyakinannya kepada Allah SWT. 

Penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan Islam memang diperlukan, mengingat 

bangsa Indonesia sekarang ini khususnya yang terjadi pada kalangan muda, yakni terjadi dekadensi 

moral, seperti melakukan tawuran antar siswa, minum-minuman alkohol, dan bahkan melakukan 

hebungan seks di luar nikah. Dengan penerapan pendidikan karakter inilah, diharapkan mampu 

membantu terhadap perkembangan karakter anak muda, khususnya yang masih duduk di bangku 

sekolah 

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk menjadikan anak didik menjadi generasi yang 

bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Dalam pembinaan keagamaan di sekolah maka tidak 

akan terlepas pula membina akhlak siswa. Keduanya merupakan satu hal yang tidak terpisahkan 

satu sama lain. Keduanya dilaksanakan tiada lain sama-sama bertujuan untuk mewujudkan salah 

satu cita-cita pendidikan Indonesia menjadikan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. 

 Membina akhlak yang utama yaitu pada waktu kecil. Jika anak dibiarkan melakukan 

sesuatu pekerjaan yang kurang baik kemudian telah menjadi kebiasaannya, maka akan sukarlah 

meluruskannya. Artinya pembinaan akhlak itu wajib dimulai sejak kecil jangan sampai anak 

dibiarkan tanpa pendidikan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk agama yang benar. Maka dari 

itu pembinaan akhlak seharusnya dilakukan ketika anak didik masih berada di bangku sekolah 

agar ketika dewasa anak sudah terbina dan terbiasa mengamalkan akhlak mulia. 

Untuk mendidik anak agar menjadi anak yang berakhlak mulia maka sudah menjadi 

kewajiba orang tua untuk memilihkan lingkungan sosial atau lembaga pendidikan (sekolah) yang 

baik bagi pertumbuhan dan pengembangan mental anaknya. Memilih sekolah tentunya bukan 

hanya ditujukan untuk menambah pengetahuan pengembangan bakat anak saja melainkan juga 

untuk membina dan mendidik anak agar menjadi manusia yang berakhlak mulia.  

Sekolah merupakan proses kelanjutan pendidikan anak dalam keluarga sehingga 

hendaknya orang tua memilih sekolah yang kiranya bisa menjadikan kepribadian anak jauh lebih 

baik dari sebelumnya.  
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Penulis merasa yakin sekolah SMP Unggulan Al-Amin ini adalah sekolah yang bukan 

hanya saja mementingkan kecerdasan kognisi anak saja melainkan juga mendidik dan membina 

anak agar menjadi akhlak yang berakhlak mulia. Kelebihan inilah yang membuat peneliti merasa 

tertarik untuk meneliti program pembinaan akhlak yang dilaksanakan di sekolah ini. 

Adapun wujud nyata usaha sekolah ini untuk mencetak atau membentuk anak agar 

mempunyai akhlak mulia ialah dengan dilaksanakannya empat belas jenis kegiatan yang 

terkumpul dalam satu program bernama Pembinaan akhlak mulia/budi pekerti. Dengan adanya 

program pembinaan akhlak mulia di sekolah ini maka penulis merasa sangat tertarik dan merasa 

perlu untuk mengadakan penelitian tentang pembinaan akhlak dengan judul: “Pembinaan akhlak 

mulia pada siswa Di SMP Unggulan Al-Amin Kab. Bandung Barat” 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di dirumuskan permasalahan 

pokok sebagai berikut: “Bagaimana Pembinaan akhlak mulia pada siswa di SMP Unggulan Al-

Amin Kab. Bandung Barat. Dari masalah pokok tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa sub 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan program pembinaan akhlak mulia Di SMP Unggulan Al-Amin Kab. 

Bandung Barat? 

2. Bagaimana proses pembinaan akhlak Di SMP Unggulan Al-Amin Kab. Bandung Barat? 

3. Bagaimana hasil dari pembinaan akhlak mulia Di SMP Unggulan Al-Amin Kab. Bandung 

Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu  untuk mengetahui bagaimana program 

pembinaan akhlak mulia Di SMP Unggulan Al-Amin Kab. Bandung BaratSecara khusus  

penelitian ini bertujuan sebagai berikut:  

1. Mengetahui program pembinaan akhlak mulia Di SMP Unggulan Al-Amin Kab. Bandung 

Barat. 

2. Mengetahui proses pembinaan akhlak mulia Di SMP Unggulan Al-Amin Kab. Bandung 

Barat. 

3. Mengetahui hasil pembinaan akhlak mulia Di SMP Unggulan Al-Amin Kab. Bandung 
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Barat. 

 

D. Manfaat Penilaian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Secara teoritis  

1. Secara konseptual penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa data yang 

diperoleh mengenai program pembinaan akhlak. 

2. Sebagai perluasan bagi semua pihak yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

pembinaan akhlak. 

b. Secara Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan bahan rujukan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan 

disiplin ilmu akhlak. 

b. Bagi Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi tentang program pembinaan akhlak. 

c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

pembaca untuk mengetahui bagaimana program pembinaan akhlak pada siswa. 

d. Bagi para guru Pendidikan Agama Islam diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

alternatif untuk membimbing kecerdasan spiritual siswa dan juga sebagai rujukan dalam 

membina akhlak mulia siswa. 

e. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya ilmu akhlak 

dan  sebagai latihan dalam menulis karya ilmiah. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi. 

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini terdiri dari, penyajian beberapa teori tentang Tarekat, serta 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang desain penelitian, partisipan dan 

tempat penelitian, pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV Temuan dan Bahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil pengolahan data serta 

deskripsi yang sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian dan pembahasan temuan 

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, dalam bab terakhir penelitian ini membahas tentang 

kesimpulan dari seluruh penelitian, dan rekomendasi serta lampiran-lampiran yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian. 

 


