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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Islām merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan untuk seluruh 

umat manusia. Ajaran Islām universal dan ajaran-ajarannya lebih lengkap 

dibandingkan agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muḥammad. 

Hal ini sejalan dengan firman Allāh SWT : 

…   
   

   
   … 

“… Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 

Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islām itu Jadi 
agama bagimu. (Q.S. Al Maidaħ [5] : 3) *1 

 
Sebagai ajaran yang universal, Islām merupakan agama yang sangat 

memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan Syahidin (2009, hal. 48) bahwa : 

Agama Islām menjadi dasar dari berbagai persoalan manusia dengan 

rujukan utama yang jadi sumber pokoknya, yaitu Al-Qur`ān. Di dalam 
Islām, seluruh aspek kebutuhan manusia baik yang bersifat keduniaan atau 
ketuhanan, fisik ataupun spiritual, individual maupun sosial, rasional 

maupun emosional mendapat perhatian. . 
 

 Dengan begitu, Islām sangat memperhatikan seluruh aspek kehidupan 

manusia. Dalam pandangan Islām menurut Kaelany (2000, hal. 156-157) 

atribut inti manusia adalah kepribadian, yang mencakup kesadaran diri, 

                                                                 
*Seluruh teks dan terjemah Al-Qur`ān dalam tesis ini dikutip dari Al-Qur`ān in word, yang 

disesuaikan dengan Al-Qur`ān dan Terjemahnya. Penerjemah: Tim Depag, Bandung: Sygma 

Publishing: 2010 

*QS merupakan singkatan dari Qur’ān Sūraħ  
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pengarahan diri, kehendak dan intelek kreatif. Secara pribadi manusia 

bertanggung jawab kepada Tuhan dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

pengabdian (ibadah) serta vertikal kepada-Nya, tetapi sebagai makhluk, ia 

hidup dengan makhluk yang lain, dan hidup berdampingan dengan sesamanya 

atau biasa disebut dengan dimensi horizontal.  

 Dalam Islām segalanya telah diatur, bahkan dalam bicara pun telah diatur 

sebagaimana firman Allāh : 

     
     

    

 “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.(QS. Luqmān [31] : 
19 

  Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur`ān memerintahkan manusia 

untuk berkata santun kepada orang lain. Kesantunan tersebut merupakan 

gambaran dari manusia yang memiliki kepribadian yang tinggi, sedangkan 

orang yang tidak santun disamakan dengan binatang. Kesantunan dalam 

berkata dan menyampaikan pendapat kepada orang lain ini sangat diperlukan 

dalam kehidupan bermasyarakat karena manusia tidak akan bisa ter lepas dari 

kehidupan bermasyarakat.  

 Masyarakat dalam pandangan Islām menurut Kaelany (2000, hal. 157) 

merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islām yang 

menyangkut kehidupan bersama.” Lingkungan masyarakat yang baik sedikit 

banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang ke jalan yang baik pula, 

dan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang baik dapat dilakukan 

dengan memberikan pendidikan, khususnya pendidikan bagi anak-anak. Sebab 

tanpa pendidikan yang baik mustahil akan memiliki anak-anak dan generasi 

yang berkualitas. Dan pentingnya pendidikan tersebut melahirkan lembaga-

lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan, baik secara 

informal (keluarga), nonformal (masyarakat) maupun formal (pemerintah).  
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  Pendidikan merupakan suatu pondasi yang dapat mencegah seseorang 

melakukan perbuatan yang tidak baik, terlebih lagi Pendidikan Agama Islām. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 tahun 

2003) disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional dalam kaitannya dengan 

pendidikan agama Islām adalah mengembangkan manusia seutuhnya yakni 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan 

berbudi pekerti yang luhur. Hal ini menunjukkan bahwa jelas sekali pend idikan 

agama bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-

aspek sikap dan nilai, keimanan, dan ketaqwaan. Pendidikan Agama secara 

jelas mengemban misi pewaris dan penyadaran nilai. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Syahidin (2009, hal. 1)  bahwa :  

misi utama pendidikan Islām adalah membina kepribadian siswa dan 

mahasiswa secara utuh dengan harapan kelak mereka akan menjadi ilmuan 
yang beriman dan bertaqwa kepada Allāh Swt., mampu mengabdikan 
ilmunya untuk kesejahteraan umat manusia.  

 Sementara itu Pendidikan Islām juga harus mampu membentuk pribadi 

muslim yang seutuhnya. Pendidikan Agama Islām berupaya untuk 

mengembangkan individu sepenuhnya dan memberikan modal kepada remaja 

untuk dapat mengimplementasikan akhlāk mulia. Masa remaja merupakan saat 

yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai agama, terutama penanaman akidah 

pada masa permulaan remaja. Sehingga nilai tersebut akan tertanam kuat pada 

jiwa anak sampai dewasa kelak. Nilai-nilai yang telah ditanamkan akan 

membawa pengaruh pada kepribadian manusia, sehingga tercermin dalam 

perilaku sehari hari.  

 Melihat begitu pentingnya pendidikan agama kaitannya dengan aspek-

aspek tersebut di atas, maka upaya pendidikan akhlāk merupakan salah satu 

usaha yang diharapkan dapat membentuk kepribadian atau karakter muslim 

yang berbudi luhur, şaliḥ dan şaliḥaħ. Dalam rangka membentuk kepribadian 

tersebut tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan tentang mana yang baik 

dan mana yang salah saja, melainkan harus disertai dengan pembinaan-

pembinaan agar anak didik dapat mengetahui secara jelas apa yang 
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diperintahkan dan apa yang dilarang dalam ajaran Islām, serta dapat 

merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas tanpa paksaan.   

  Pembinaan Akhlāk yang baik bagi anak ini semakin terasa diperlukan 

terutama pada saat manusia di zaman modern ini dihadapkan pada masalah 

moral dan akhlāk yang cukup serius, yang kalau dibiarkan akan 

menghancurkan masa depan bangsa. Setiap orang tua hendaknya waspada 

terhadap ancaman arus globalisasi yang akan menggerus kepribadian anak. 

Menurut Daradjat  (1989, hal. 7) salah satu timbulnya krisis akhlāk yang terjadi 

dalam masyarakat adalah karena lemahnya pengawasan sehingga respon 

terhadap agama kurang. Krisis akhlāk tersebut mengindikasikan tentang 

kualitas pendidikan agamanya yang seharusnya memberi nilai spiritual namun 

justru tidak memiliki kekuatan karena kesadaran dalam beragama kurang.  

 Beberapa kejadian yang tidak diinginkan dalam dunia pendidikan yang 

seringkali membuat miris, perkelahian, pergaulan bebas, peserta didik dan 

mahasiswa terlibat kasus narkoba, remaja usia sekolah yang melakukan 

perbuatan amoral, hingga peseerta didik Sekolah Dasar (SD) yang merayakan 

kelulusan dnegan pesta minuman keras, dan diperburuk lagi dengan peredaran 

foto dan video porno (Kesuma, 2011, hal. 3) 

  Bertolak dari fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan betapa pentingnya 

akhlāk untuk dibina dan dibentuk sejak usia dini, terlebih di usia remaja. 

Sebagaimana dikatakan oleh Daradjat (1982, hal. 27-28) bahwa  :  

“Pada usia remaja terjadi perubahan yang tidak mudah bagi seorang anak 
untuk menghadapinya tanpa bantuan dan pengertian dari pihak orang tua 

dan orang dewasa pada umumnya. Pada usia ini terjadi perubahan yang 
cepat pada jasmani, emosi, sosial akhlāk, dan kecerdasan.” 

Pada usia ini mereka sangat peka terhadap persoalan luar dan sangat 
tertarik pada gejala-gejala yang mirip dengan apa yang mulai bergejolak 

dalam jiwanya, akibatnya pertumbuhan masa pubertas yang membawa 
dorongan baru dalam hidupnya (dorongan yang berlawanan dengan 

agama).  
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 Dari penjelasan tersebut, maka hal terpenting untuk ditanamkan pada anak 

di usia remaja adalah akhlāk mulia. Karena akhlāk merupakan pondasi agama 

Islām yang sangat penting dalam kehidupan. Ketika seseorang memiliki akhlāk 

yang baik, perilakunya akan mencerminkan akhlāk mulia, sebaliknya apabila 

seseorang melakukan hal negatif, itu menunjukkan bahwa akhlāknya buruk. 

Akhlāk memang sangat penting dan perlu bagi tiap-tiap orang, tiap-tiap 

golongan manusia, bahkan penting dan perlu bagi manusia universal. Seorang 

penyair terkenal Ahmad Syauqi menyatakan bahwa bangsa itu hanya mampu 

bertahan selama mereka memiliki akhlāk, bila akhlāk mereka telah lenyap, 

maka mereka akan menjadi lenyap pula (Mansur, 2005, hal. 233) 

 Pembinaan akhlāk tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pihak 

sekolah. Peran orang tua dalam pembinaan akhlāk anak  memegang peranan 

yang sangat penting. Kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak-

anaknya pada madrasah. Dan membiarkan madrasah bertanggung jawab atas 

pendidikan anaknya. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua tidak mau 

repot-repot membina dan mendidik anaknya. Orang tua hanya tahu anaknya 

disekolahkan di madrasah dan anak-anaknya pasti akan menjadi baik.  

 Dalam hal ini guru dituntut bisa membawa peserta didik ke arah 

kehidupan keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islām, serta berupaya dalam 

membentuk keyakinan atau akidah peserta didik. Namun kenyataannya akhlāk 

generasi bangsa seperti telah dipaparkan di atas malah semakin 

memprihatinkan. Melorotnya akhlāk generasi bangsa, termasuk di dalamnya 

para elit bangsa, seringkali menajdi penyebab orang orang memberikan kritik 

pedasnya bahkan sampai menyalahkan institusi pendidikan. Hal tersebut 

menurut Dhofier (2009, hal. 56) wajar karena pendidikan sesungguhnya 

memiliki misi yang amat mendasar yaitu membentuk manusia utuh dengan 

akhlāk mulia sebagai salah satu indikator utama, generasi bangsa dengan 

karakter akhlāk mulia merupakan salah satu harapan dari praktek pendidikan 

nasional. Dengan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia yaitu akhlāk mulia menjadi bagian dari karakter nasional. Hal 
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tersebut diharapkan terwujud melalui proses pendidikan nasional yang 

dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Terlebih bangsa Indonesia 

dengan mayoritas muslim menjadi daya dukung tersendiri bagi terwujudnya 

masyarakat dengan akhlāk yang dilandasi oleh nilai-nilai Islām.  

 Pada prakteknya, pendidikan di negeri ini terdapat kesenjangan antara cita-

cita pendidikan nasional dengan realita yang terjadi. Berbagai fenomena 

nasional menunjukkan kehawatiran terkait dengan akhlāk generasi dan elit 

bangsa. Bahkan hal yang menghawatirkan tersebut tidak sedikit yang terjadi di 

dalam lingkungan pendidikan itu sendiri, bahkan dilakukan oleh pelaku 

pendidikan seperti telah dipaparkan di atas bahwa :  

 Fenomena yang menghawatirkan tersebut di antaranya bisa kita simak dari 
berita yang dipublikasikan berbagai media seringkali membuat kita miris 

mendengarnya, perkelahian, pergaulan bebas, peserta didik dan mahasiswa 
terlibat kasus narkoba, remaja usia sekolah yang melakukan perbuatan 
amoral, hingga peserta didik Sekolah Dasar (SD) yang merayakan 

kelulusan dengan pesta minuman keras, hal ini diperburuk lagi dengan 
peredaran foto dan video porno, ketidakpatuhan anak didik terhadap guru. 

Kekerasan dan kecurangan yang bertambah, dan kebohongan yang 
semakin lumrah (Mulyasa, 2013, hal. 4) 

 Bahkan masalah mendasar dari Pendid ikan Agama Islām di sekolah atau 

pun madrasah pada umumnya adalah banyaknya peserta didik yang belum 

mampu membaca Al-Qur`ān. Bagaimana mungkin menjadikan peserta 

didiknya memiliki sikap religius apabila untuk membaca kitab sucinya sendiri 

pun belum mampu. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia 

belum berhasil mendidik peserta didiknya sesuai dengan yang diharapkan. 

Sekolah sekolah bertanggung jawab dalam menanamkan budi pekerti yang 

baik bagi peserta didik.  

 Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang IPTEK yang 

sangat pesat ini, peran orang tua sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain.  

Berapa banyaknya para orang tua yang mengeluh, bahkan bersusah payah, 

karena anak-anaknya yang telah remaja itu menjadi keras kepala, suka diatur 

mudah tersinggung, sering melawan dan sebagainya. Bahkan ada orang tua 
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yang benar-benar panik memikirkan kelakuan anak-anaknya yang telah remaja, 

seperti sering bertengkar, membuat kelakuan-kelakuan yang melanggar aturan 

atau nilai-nilai moral dan norma-norma agama, sehingga timbul anak-anak 

yang oleh masyarakat dikatakan anak nakal, cross boy atau icross girl 

(Daradjat Z. , 1989, hal. 68-69) 

 Permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas sebenarnya ada kaitannya 

dengan usia yang mereka lalui, dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh 

lingkungan di mana mereka hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasir 

(1999, hal. 64) :  

Hal ini ditandai oleh ketidakmantapan si remaja yang berpindah-pindah 

dari perilaku atau norma-norma lama ke norma-norma baru atau 
sebaliknya. Ketidakmantapan ini memang indikasi dari belum matangnya 
kepribadian. Emosinya juga cepat timbul dengan cepat sehingga 

menimbulkan kemauan-kemauan yang keras. Ia mulai sadar tentang 
dirinya dan ingin melepaskan dirinya dari segala bentuk kekangan dan 

berontak terhadap norma-norma atau tradisi-tradisi yang berlaku yang 
kiranya tidak dikehendakinya.  

 Adanya sekolah-sekolah terkhusus sekolah Islām yang mengintegrasikan 

pendidikan formal dan nonformal seperti madrasah dan pondok pesantren  

sebagai tempat mencari ilmu keagamaan merupakan salah satu solusi yang 

efektif untuk mengatasi kondisi remaja saat ini. Sebab, madrasah dengan 

pendidikan karakternya akan memasukkan nilai-nilai yang dikandungnya untuk 

membentuk karakter yang diharapkan sesuai dengan visi misi madarasah, 

terlebih jam pelajaran Agama Islām di madrasah lebih banyak dibandingkan 

sekolah sekolah umum lainnya (Dhofier, 1994, hal. 70).  

 Selain itu secara umum pondok pesantren masih diyakini potensial untuk 

membimbing, mendidik, membangun kepribadian para santri untuk menjadi 

muslim yang benar-benar saleh yang memiliki ketahanan cukup kuat dalam 

menghadapi tantangan dunia global. Selain itu, pondok pesantren juga 

merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya diciptakan suasana agamis 

serta dibudayakan pembiasaan perilaku yang sesuai dengan norma-norma 
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agama melalui kehidupan di lingkungan pesantren. Aly  (1999, hal. 158) 

mengungkapkan bahwa :  

 secara historis, ditemukan benang merah bahwa kehadiran pesantren 
merupakan respons terhadap situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat 

yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral, melalui 
transformasi nilai yang ditawarkannya (amar ma’ruf nahi munkar). 
Kehadirannya, dengan demikian bisa disebut agen perubahan sosial (agent 

of social change), yang selalu melakukan kerja-kerja pembebasan pada 
masyarakatnya dari segala keburukan moral, penindasan politik, 

pemiskinan ilmu pengetahuan, dan bahkan dari pemiskinan ekonomi.  

 Dengan begitu sekolah Islām yang memadukan sistem pendidikannya 

dengan pesantren diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik ke 

arah yang lebih baik. Terlebih perpaduan antara keduanya memiliki strategi 

dan metode masing masing yang berbeda dalam membentuk karakter peserta 

didiknya. 

 Dalam pembinaan akhlāk diperlukan adanya strategi khusus agar 

pembinaan akhlāk peserta didik dapat berhasil. Keteladanan dan pembiasaan 

dalam pendidikan amat dibutuhkan karena secara psikologis, anak didik lebih 

banyak mencontoh prilaku atau sosok figur yang diidolakannya termasuk 

gurunya. Pembiasaan juga tak kalah pentingnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Hal ini disebabkan karena setiap pengetahuan atau tingkah laku yang diperoleh 

dengan pembiasaan akan sangat sulit mengubah atau menghilangkannya 

sehingga cara ini amat berguna dalam mendidik anak.  

 Menurut Arief (2002, hal. 110) sebagai awal dalam proses pendidikan, 

pembiasaan merupakan cara yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai 

moral ke dalam jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini 

kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupannya semenjak ia mulai 

melangkah ke usia remaja dan dewasa. Menurut Hamid (2016, hal. 133) 

pentingnya penanaman pembiasaan ini sejalan dengan sabda Rasūlullāh 

sebagai berikut: 

Dari Umar bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata  Rasūlullāh 

saw bersabda: “Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat 
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ketika mereka berumur tujuh tahun; dan pukullah mereka apabila 

meninggalkannya ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah 
tempat tidur mereka” (HR. Abu Dawud)  

 
 Oleh karena itu, pendekatan pembiasaan sesungguhnya sangat efektif 

dalam menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri anak didik; baik pada aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Selain itu pendekatan pembiasaan juga 

menurut Arief (2002, hal. 110) “dinilai sangat efisien dalam mengubah 

kebiasaan negatif menjadi positif, namun demikian pendekatan ini akan jauh 

dari keberhasilan jika tidak diiring dengan contoh tauladan yang baik dari si 

pendidik”.  

 Proses untuk membiasakan diri dalam pembelajaran d i Madrasah 

sangatlah penting. Karena dengan pembiasaan, peserta didik akan terbiasa 

dalam melakukan hal-hal yang baik. Begitu pun keteladanan dalam pendidikan 

merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam 

mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial.  

 Mendidik dengan keteladanan  merupakan cara yang cukup efektif, karena 

sudah diterapkan makna dari keteladanan itu, sebelum anak melakukan sebuah 

instruksi, mereka mengetahui dan memahami apa yang dikehendak i oleh orang 

tua, pendidik, atau orang dewasa lainnya. Menurut pandangan anak, orang 

tersebut adalah orang yang mulia atau uswaħ ḥasanaħ yang patut ditiru dan 

diteladani. Konsep keteladanan untuk membina siswa agar mempunyai akhlāk 

mulia sebenarnya sudah dicontohkan oleh para Nabi terdahulu khususnya Nabi 

Muḥammad SAW. Dalam hal mendidik khususnya untuk membina dan 

menghasilkan siswa menjadi seseorang yang berakhlāk mulia 

padaperkembangan dan pembinaannya tidak cukup dengan hanya memberinya 

materi saja.  

 Purwadarminta (1993, hal. 1036) menjelaskan pengertian ketedananan 

sebagai berikut  : 

 Keteladanan berasal dari kata dasar teladan yang berarti sesuatu atau 
perbuatan yang patut ditiru atau dicontoh. Dalam bahasa arab diistilahkan 
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dengan’’ uswatun ḥasanaħ ’’yang berarti cara hidup yang diridhoi oleh 

Allāh SWT. Sebagaimana yang dicontohkan Rasūlullāh SAW dan telah 
dilakukan pula oleh nabi SWA dan telah dilaku kan pula oleh nabi Ibrahim 
dan para pengikutnya. Jadi yang dimaksud dengan keteladanaan dalam 

pengertiannya sebagai’’Uswatun ḥasanaħ’’ adalah suatu cara medidik, 
membimbing dengan menggunakan contoh yang baik dirihoi Allāh SWT 

sebagaimana yang tercermin dari prilaku Rasūlullāh dalam bermasyarakat 
dan bernegara. 
 

 Seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang 

tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, disadari atau tidak, bahkan 

semua keteladanaan itu akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam 

bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, inderawi, maupun 

spiritual. 

 Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan 

terbukti berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual 

dan etos social anak. Hal ini menurut Ulwan (1992, hal. 2) karena pendidik 

adalah “figur terbaik dalam pandangan anak, yang sopan santunnya, tindak 

tanduknya, disadari atau tidak akan ditiru anak didiknya”.  

 Karena guru selalu menjadi sorotan, maka sudah semestinya seorang guru 

menjadikan dirinya sebagai teladan bagi anak didik. Seringkali guru melarang 

merokok, padahal para guru sendiri merokok di lingkungan sekolah, dan itulah 

contoh ketidakadaan keteladanan. Dalam pendidikan perlu adanya keteladanan 

yang baik disertai program-program pembiasaan yang baik dalam berbagai hal. 

Dengan begitu akan mampu membangun karakter peserta didik sebagai  

generasi bangsa yang berakhlāk mulia dan menjunjung tinggi ideologi bangsa.  

 Sebagaimana pembinaan akhlāk melalui pembiasaan dan kete ladanan yang 

dilakukan di MTs Al Inayah Kota Bandung. Madrasah yang menyelenggarakan 

pendidikan yang berkualitas dan bertujuan menjadikan peserta didik yang tidak 

hanya pintar dalam ilmu pengetahuan saja tapi juga berakhlākul karimah. MTs 

Al Inayah Kota Bandung memiliki visi  “menjadi lembaga pendidikan yang 

unggul guna menghasilkan generasi yang bertakwa, berakhlāk mulia, berilmu 
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dan hidup bermasyarakat.” Peserta didik MTs Al Inayah Kota Bandung 

dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menunjang terwujudnya 

akhlāk mulia bagi setiap peserta didik. Seperti pembacaan asmaul husna, 

tadarus Al-Qur`ān  sebelum pembelajaran dimulai, pembiasaan shalat ḍuḥa 

berjamaah, pembiasaan shalat ẓuhur berjamaah, shaum sunnaḥ, kegiatan 

Muhadlarah, kegiatan kebersihan dan lan- lain. Ditunjang juga dengan 

keteladanan dari Kepala Madrasah, Guru, karyawan yang tidak henti-hentinya 

memberikan contoh yang baik bagi para peserta didiknya dalam berbagai hal.  

 Seiring waktu dan perkembangannya,  Al-Inayah telah banyak 

menghasilkan lulusan yang berprestasi dalam lingkup pendidikan lanjutan 

formal dan informal. MTs Al Inayah hari ini menjadi madrasah swasta 

percontohan bagi madrasah-madrasah lainnya di Kota bandung. Hal tersebut 

didukung dengan keberadaan Pondok Pesantren dengan pola asrama, yang 

sengaja disediakan bagi para siswa yang berkeinginan untuk mendalami ilmu-

ilmu agama seperti Qiroat, Tauhid, Fiqh, Akhlaq, dan Bahasa Arab.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik membuat dan 

menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul: “Pembinaan Akhlāk 

Melalui Keteladanan dan Pembiasaan ” (Studi Deskriptif pada Madrasah 

Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung 2016). 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pembinaan 

Akhlāk Melalui Keteladanan dan Pembiasaan di MTs Al Inayah Bandung?”. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka untuk memudahkan penelitian 

masalah tersebut dijabarkan kedalam poin-poin pertanyaan penelitian berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlāk peserta didik melalui 

keteladanan dan pembiasaan di Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota 

Bandung? 

2. Bagaimana materi pembinaan akhlāk peserta didik Melalui keteladanan 

dan pembiasaan di Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung? 
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3. Bagaimana evaluasi pembinaan akhlāk peserta didik Melalui keteladanan 

dan pembiasan  di Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pembinaan akhlāk peserta didik Melalui keteladanan dan pembiasan di 

Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembinaan 

Akhlāk peserta didik Melalui keteladanan dan pembiasan di Madrasah 

Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung. Namun secara khusus tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan akhlāk 

peserta didik melalui keteladanan dan pembiasaan di Madrasah Tsanawiyah 

Al Inayah Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan materi pembinaan akhlāk peserta 

didik melalui keteladanan dan pembiasaan di Madrasah Tsanawiyah Al 

Inayah Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui evaluasi pembinaan Akhlāk peserta didik melalui 

keteladanan dan pembiasan  di Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota 

Bandung 

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

dalam pembinaan akhlāk peserta didik melalui keteladanan dan pembiasan  

di Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat praktis  

Secara praktis tesis ini sebagai acuan bagi para pendidik, orang tua, dan 

lembaga- lembaga yang berkecimpung dalam pendidikan. Manfaat praktis 

selanjutnya adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana, 

masukan, gagasan, dan ide baru dalam praktik Pembinaan Akhlāk bagi orang 

tua, pendidik, pengelola pendidikan, maupun sekolah-sekolah agama Islām.  

2. Manfaat Teoritis  
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Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

bagi pendidikan Islām sebagai salah satu pendekatan dalam Pembinaan Akhlāk 

peserta didik.  

E.   Struktur Organisasi Penulisan  

Dalam penulisan karya ilmiah ini urutan  penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

Bab I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II: Kajian Pustaka, berisi penjelasan secara ringkas isi dari berbagai 

referensi atau literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.  

Bab III: Metode Penelitian, yang meliputi metode penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan isi bagian utama 

dari tesis ini. Dalam bab ini dijelaskan tentang pokok bahasan yang dipertanyakan 

dalam rumusan masalah 

Bab V: Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Daftar pustaka, lampiran, 

dan riwayat hidup. 

 


