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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembinaan akhlak pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada sikap 

dan tingkah laku yang lebih baik. Allah Swt menciptakan manusia dengan kedudukan yang 

mulia, bentuk fisik yang bagus, dan melengkapinya dengan akal dan perasaan. Untuk mengelola 

semua yang di anugrahkan kepadanya, tentunya manusia memerlukan pendidikan. Tujuan 

pendidikan ini untuk menambah kualitas diri manusia tersebut. Di didik dan di bina itulah 

hakikatnya pembinaan akhlak untuk senantiasa membimbing manusia pada akhlak yang baik 

atau akhlakul karimah dan menjauhi akhlak yang buruk atau akhlak madzmumah.  

Dalam ajaran Islam yang menjadi dasar-dasar akhlak adalah berupa Al-Qur‟an dan 

sunnah Nabi Muhammad Saw. Baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah baik dan 

buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab jika 

ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Selain itu, standar lain 

yang dapat dijadikan untuk menentukan baik dan buruk adalah akal dan nurani manusia serta 

pandangan umum masyarakat. Islam adalah agama yang sangat mementingkan akhlak dari pada 

masalah-masalah lain.     

Akhlak merupakan salah satu dari pilar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang 

sangat penting. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan aqidah dan 

syariah/ibadah. Ibarat pohon, akhlak merupakan buah kesempurnaan dari pohon tersebut setelah 

akar dan batangnya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika 

dia tidak memiliki aqidah dan syariah yang baik. Akhir-akhir ini istilah akhlak lebih didominasi 

istilah karakter yang sebenarnya memiliki esensi yang sama, yakni sikap dan perilaku seseorang. 

Nabi Muhammad saw. dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadirannya di 

muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah 

masyarakat. Misi Nabi ini bukan misi yang sederhana, tetapi misi yang agung yang ternyata 

untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 22 tahun. Nabi 

melakukannya mulai dengan pembenahan aqidah masyarakat Arab, kurang lebih 13 tahun, lalu 



 

Asyifa Nur Rohmah, 2017 
POLA PEMBINAAN AKHLAK AL-KARIMAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Nabi mengajak untuk menerapkan syariah setelah aqidahnya mantap. Dengan kedua sarana 

inilah (aqidah dan syariah), Nabi dapat merealisasikan akhlak yang mulia di kalangan umat Islam 

pada waktu itu. 

Menurut Abuddin Nata (2010, p. 219) menyatakan empat urgensi pembinaan akhlak bagi 

remaja sebagai berikut: Pertama, Pada saat ini banyak keluhan yang disampaikan orang tua, 

guru, dan orang yang bergerak di bidang sosial mengeluhkan tentang perilaku sebagian remaja 

yang sangat mengkhawatirkan. Di antaranya, mereka sudah banyak terlibat dalam tawuran, 

penggunaan obat-obat terlarang, minuman keras, penodongan, pelanggaran seksual dan 

perbuatan kriminal. Kedua orang tua di rumah, guru di sekolah, dan masyarakat pada umumnya, 

tampak seperti sudah kehabisan akal untuk mengatasi krisis akhlak. Hal yang demikian jika terus 

dibiarkan dan tidak segera diatasi, maka bagaimana nasib masa depan bangsa dan negara ini. 

Kedua, pembinaan akhlak yang mulia merupakan inti ajaran Islam. Fazlur Rahman dalam 

bukunya Islam mengatakan bahwa inti ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur‟an 

adalah akhlak yang bertumpu keimanan kepada Allah (hablum minallah) dan keadilan sosial 

(hablum minannas). Hal ini sejalan pula dengan jawaban istri Rasulullah Saw., Siti Aisyah, 

ketika ia ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah adalah Al-Qur‟an (kāna khuluquhū 

Al=Qur‟an). Oleh karena jika di dalam Al-Qur‟an terdapat ajaran keimanan, ibadah, sejarah, dan 

sebagainya, maka yang akan dituju adalah terbentuknya akhlak mulia. Orang yang beriman 

menurut Al-Qur‟an orang adalah yang harus membuktikan keimanannya dalam bentuk amal 

shaleh, bersikap jujur, amanah, berbuat adil, kepedulian sosial, dan sebagainya. Al-Qur‟an 

menyatakan: 

َه لَفِي ُخۡسٍز   ١َوٱۡلَعۡصِز  وَسَٰ ِت َوتََىاَصۡىْا   ٢إِنَّ ٱۡۡلِ لَِحَٰ إَِّلَّ ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا َوَعِملُىْا ٱلصََّٰ

ۡبِز    ٣بِٱۡلَحقِّ َوتََىاَصۡىْا بِٱلصَّ

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (Q.S Al-

„Asr : 1-3) 

Demikian juga perintah shalat dimaksudkan agar manusia semakin menyadari keagungan 

tuhan, timbul rasa tunduk, serta menjauhi perbuatan keji dan munkar. Perintah berpuasa juga 
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ditujukan agar orang yang mengerjakannya menjadi orang yang bertakwa. Ketiga, bahwa akhlak 

yang mulia sebagaimana dikemukakan para ahli bukanlah terjadi dengan sendirinya, melainkan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama lingkungan dan keluarga, pendidikan, dan masyarakat 

pada umumnya. Dengan demikian tanggung jawab pembinaan akhlak putra-putri terletak pada 

kedua orang tua. Keempat, bahwa pembinaan akhlak terhadap para remaja amat sering 

dilakukan, mengingat secara psikologi usia remaja adalah orang yang sedan dalam guncangan 

dan mudah terpengaruh sebagai dari keadaan dirinya yang masih belum memiliki bekal 

pengetahuan, mental, dan pengalaman yang cukup. Akibat dari keadaan demikian, para remaja 

mudah sekali terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang menghancurkan masa depannya.  

Yusuf Qardhawi dalam (Akidah Islam, 2001, pp. 16-17) menyebutkan bahwa paling tidak 

ada tiga macam ancaman terhadap akhlak manusia dalam kehidupan modern dewasa ini, yaitu 

ananiyyah, madiyyah dan naf‟iyyah. Ananiyyah artinya individualisme, yaitu faham yang bertitik 

tolak dari sikap egoisme, mementingkan dirinya sendiri, sehingga mengorbankan orang lain 

demi kepentingannya sendiri. Orang orang yang berpendirian semacam ini tidak memiliki 

semangat ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan dan toleransi (tasamuh) sehingga sulit untuk 

merasakan penderitaan orang lain. Padahal seseorang baru dikatakan berakhlak mulia tatkala ia 

memperhatikan nasib orang lain juga. Madiyyah artinya sikap materialistik yang lahir dari 

kecintaan pada kehidupan duniawi yang berlebihan. Hal demikian dijelaskan oleh Allah dalam 

Al Qur‟an surat Hud (11) : 15-16 yang berbunyi : 

 

ةَ َكبَن يُِزيُد  َمه ۡويَب ٱۡلَحيَىَٰ لَهُۡم فِيهَب َوهُۡم فِيهَب ََّل يُۡبَخُسىَن  ٱلدُّ  ١١َوِسيىَتَهَب وَُىفِّ إِلَۡيِهۡم أَۡعَمَٰ

ئِكَ 
َٰٓ ب َكبوُىْا يَۡعمَ  ٱلىَّبُر  إَِّلَّ  ٱۡۡلَِٰٓخَزةِ لَۡيَس لَهُۡم فِي  ٱلَِّذيهَ  أُْولََٰ ِطٞل مَّ لُىَن َوَحبِطَ َمب َصىَُعىْا فِيهَب َوبََٰ

١١  
 

 

Artinya : “Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami 

berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan Sempurna dan 

mereka di dunia itu tidak akan dirugikan., Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di 

akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang Telah mereka usahakan di 

dunia dan sia-sialah apa yang Telah mereka kerjakan.” 

 

Naf’iyyah artinya pragmatis yaitu menilai sesuatu hanya berdasarkan pada aspek kegunaan 

semata. Ketiga ancaman terhadap akhlak mulia ini hanya akan dapat diatasi manakala manusia 
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memiliki pondasi aqidah yang kuat dan senantiasa melakukan amal ibadah untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. 

Maka dari itu akhlak menjadi output yang utama dari berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh manusia dalam kesehariannya baik itu ibadah kepada Allah, terhadap diri sendiri dan 

terhadap sesama manusia. Akhlak di ibaratkan sebagai tolak ukur yang mencerminkan manusia 

itu sendiri baik atau buruk serta menjadikannya menjadi manusia yang mulia atau tidak.  

Dapat disimpulkan bahwa sangat pentingnya pembinaan akhlak bagi generasi penerus 

bangsa bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang di tempa akan tetapi di seimbangkan juga 

dengan sikap dan perilaku baik atau akhlaqul karimah. Dengan adanya pembinaan akhlak ini 

diharapkan terbentuknya akhlak peserta didik yang ideal yaitu anak cerdas yang bertakwa kepada 

Allah Swt., taat beribadah dan sanggup hidup bermasyarakat dengan baik. Dengan dibentuknya 

mental anak yang religious, bertanggung jawab terhadap segala yang dilakukannya diharapkan 

agar tidak mengalami penyimpangan . 

Akan tetapi, fakta yang ada masih banyak sekali kasus penyimpangan peserta didik yang 

terjadi. Seperti bolos sekolah, merokok bersama teman-temannya, penyimpangan seksual, 

memakai obat-obatan terlarang, dll. Seperti berita yang diambil dari sindonews.com dikatakan 

bahwa seorang siswa nekat menikam guru sebanyak 13 kali gara-gara tersinggung oleh perkataan 

gurunya. Kejadian yang baru-baru ini terjadi, “Berkelahi dengan temannya, seorang siswa SD 

Tewas” kejadian ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Longkewang, Desa Hegarmanah, 

Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia diduga akibat 

terlibat perkelahian dengan temannya. (Sumber www.regional.kompas.com) 

Kenakalan remaja saat ini sangatlah kritis bahkan anak seusia 8 tahun berani melakukan 

pemukulan serta pembullyan terhadap temannya sendiri dengan tidak segan-segan. Disinilah ada 

tanda tanya besar mengapa semua ini bisa terjadi? Yang kesimpulannya berada pada 

akhlak/karakter anak, apakah dia berada di lingkungan baik atau orang tuanya yang tidak 

mendidik, ataukah bisa jadi guruya yang tidak mencontohkan seperti apa sopan santun itu, sikap 

terhadap teman, sikap terhadap orang yang lebih dewasa bahkan sikap terhadap yang lebih kecil 

usianya telah ada peraturannya dengan baik dalam sosial budaya masyarakat. 

http://indeks.kompas.com/tag/Sukabumi
http://www.regional.kompas.com/
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Dalam buku yang dikarang oleh Aat Syafaat (2008, p. 83) Al- Zuhaili melakukan 

penelitian mengenai penyimpangan sikap yang dilakukan siswa kedalam enam bagian. Pertama, 

penyimpangan moral, disebabkan meninggalkan perilaku baik dan mulia, lalu menggantinya 

dengan perbuatan buruk. Seperti, bolos sekolah, suka berbohong. Kedua, penyimpangan berpikir, 

disebabkan adanya kekosongan pikiran, kekeringan rohani dan kedangkalan keyakinan. Seperti, 

fanatik terhadap sesuatu, terbuai dalam khayalan. Ketiga, penyimpangan agama, disebabkan 

sikap ekstrem dalam memahami ajaran agama, sehingga munculnya sikap fanatik terhadap suatu 

mazhab atau kelompoknya. Seperti, skeptis terhadap keyakinan sendiri, memperjualbelikan 

agama. Keempat, penyimpangan sosial dan hukum, disebabkan sikap yang selalu melakukan 

kekerasan. Seperti, mengancam, merampas, membunuh. Kelima, penyimpangan mental, 

disebabkan sikap yang selalu merasa tersisih, memiliki kepribadian ganda, cepat berputus asa, 

bimbang dan sering bingung. Keenam, penyimpangan ekonomi, disebabkan sikap congkak dan 

gengsi dengan kekayaan yang dimiliki, boros, berfoya- foya, membuang waktu untuk hal yang 

tidak penting. Maka dari itu, peran sekolah dalam pembinaan akhlak siswa sangatlah penting, 

dengan pertimbangan bahwa aktifitas anak banyak digunakan di lingkungan sekolah. Guna untuk 

membiasakan peserta didik untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-harinya. 

SDIT As-Salaam Bogor merupakan sekolah yang berbasis islami dan sangat di minati 

karena merupakan sekolah unggulan yang menerapka sistem full day school. Dari hasil 

wawancara yang di dapat oleh peneliti dengan beberapa orang tua siswa dalam observasi 

pendahuluan mengenai sekolah ini, mereka menyatakan menyekolahkan anaknya ke sekolah ini 

adalah pilihan terbaik karena menjadikan anak-anaknya bersifat jujur, mengetahui kewajibannya 

sebagai seorang muslim seperti rajin mengerjakan sholatnya, mau mengaji dan menghafal Al-

Qur‟an, mandiri dan semangat untuk berkompetensi. Dari lulusannya sudah diterima ke berbagai 

universitas terfavorit di Indonesia seperti IPB, ITB, UGM, Universitas Aceh, dan prestasi nya 

pun membanggakan, sedangkan lulusan yang baru saja lulus mereka diterima ke sekolah-sekolah 

terbaik di Bogor dan hampir 50% lebih di teruskan ke pesantren-pesantren favorit di Indonesia, 

adapun selebihnya di teruskan ke sekolah yang basicnya masih keagamaan seperti SMPIT, dan 

sedikit sekali yang meneruskan ke SMP Negeri itu pun hanya siswa-siswi yang mempunyai 

kemampuan di bidang kognitif saja. Selain itu SDIT As-Salaam menjadi sekolah yang 

mempunyai passing grade tinggi di Kabupaten Bogor dalam penerimaan siswa barunya. Selain 
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itu menekankan pembinaan akhlak pada siswanya melalui kegiatan sehari-hari serta melalui 

“Program Bina Akhlak” yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Melalui Slogannya yaitu 

Berkarakter dan Qurani membentuk siswa berkarakter yang sholeh, cerdas dan cakap serta 

akhlak yang Qurani. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian pada 

sekolah tersebut mengenai “Pola Pembinaan Akhlak Sebagai Upaya Membentuk Akhlakul 

Karimah di SDIT As-Salaam Bogor”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pola pembinaan akhlak sebagai 

upaya membentuk akhlaqul karimah di SDIT As-Salaam Bogor?” 

Berdasarkan rumusan masalah utama tersebut, dapat dijabarkan ke dalam beberapa 

rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil  SDIT As-Salaam Bogor ? 

2. Bagaimana perencanaan yang digunakan dalam pembinaan akhlak peserta didik di SDIT As-

Salaam Bogor? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak di SDIT As-Salaam Bogor? 

4. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan Akhlak pesera didik di 

SDIT AS-Salaam Bogor? 

5. Bagaimana hasil dari pembinaan Akhlak peserta didik dalam membentuk akhlakul karimah 

di SDIT AS-Salaam Bogor ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah diatas, tujuan umum penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pola pembinaan akhlak sebagai upaya membentuk akhlakul karimah di 

SDIT AS-Salaam Bogor, adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui profil SDIT AS-Salaam Bogor. 

2. Untuk mengetahui perencanaan pembinaan Akhlak pesera didik di SDIT AS-Salaam Bogor. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan akhlak peserta didik di SDIT AS-Salaam Bogor. 
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4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan akhlak di SDIT AS-

Salaam Bogor. 

5. Untuk mengetahui hasil dari pembinaan Akhlak peserta didik di SDIT AS-Salaam Bogor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan pembinaan Akhlak di SDIT AS-Salaam Bogor.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat kepada semua pihak: 

a. Untuk para siswa agar dapat menerapkan akhlakul karimah yang telah diajarkan guru dalam 

kesehariannya. 

b. Untuk guru agar dapat mencetak generasi bangsa yang berkualitas dengan membangun 

karakter siswa yang berakhlakul karimah. 

c. Untuk orang tua siswa diharapkan agar mampu membimbing anaknya untuk menerapkan di 

kehidupan sehari-hari siswa.  

d. Untuk pemerintah pusat agar lebih memperhatikan dan mengembangkan kreatifitas siswa 

keranah yang positif, menjadikan para siswa yang memiliki akhlakul karimah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan. Dalam penulisan ini penulis 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I Merupakan Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Teoritis mengenai Pola Pembinaan Akhlak Sebagai Upaya Membentuk 

Akhlakul Karimah” yang mencakup Akhlak sebagai ruang lingkup PAI, yang terdiri dari 

pengertian akhlak, pembagian akhlak, sumber akhlak, tujuan akhlak dan manfaat 

mempelajarinya, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dan indikator akhlak. Kemudian 

pembinaan akhlak siswa yang meliputi pengertian pembinaan, pendekatan pembinaan, prosedur 

pembinaan, pembinaan akhlak islami . dan yang terakhir mengenai pengertian akhlakul karimah 
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dan karakteristiknya, konsep akhlakul karimah dalam islam, serta peranan akhlakul karimah 

dalam membangun karakter siswa. 

Bab III Prosedur Penelitian yang memaparkan tentang Perencanaan Penelitian, Pelaksanaan 

Penelitian dan Pengolahan Data Penelitian.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian yang merupakan deskripsi dan 

pembahasan dari hasil  penelitian tersebut. 

Bab V Penutup yang berisi tentang  Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bagian akhir dari 

keseluruhan skripsi disertakan daftar pustaka dan lampiran yang merupakan bukti kegiatan yang 

dilakukan penulis, serta hal-hal lain yang tidak digambarkan dalam pembahasan penelitian akan 

tetapi hal tersebut merupakan unsur penting dalam rangkaian kegiatan penelitian. 

 


