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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran islam. Hal ini dikarenakan 

ruang lingkup islam terdiri dari tiga komponen utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Oleh sebab 

itu, seseorang belum dinyatakan berislam dengan baik sebelum memiliki akhlak yang terpuji. 

Akhlak yang terpuji menjadikan seseorang berkarakter islami dan terjauhkan dari sifat-sifat yang 

tercela. Akhlak yang terpuji ini kemudian akan berperan sebagai sebuah sistem perilaku yang akan 

menciptakan harmonisasi dalam kehidupan manusia (Nurhayati, 2014). 

Dalam kehidupan sehari-hari akhlak berfungsi sebagai identitas personal seseorang. Baik atau 

buruk tingkah laku dan karakter bermula dari akhlak yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, 

ajaran islam turun sebagai petunjuk dan rahmat bagi semesta alam dalam halnya memperbaiki 

kemerosotan akhlak manusia. Nilai-nilai agama dinilai mampu mengembalikan manusia kepada 

fitrahnya, yakni menjadikan manusia sebagai seorang hamba yang berakhlak mulia kepada 

Tuhannya dan kepada sesama mahluk ciptaan-Nya (Khairuni, 2016). 

Didalam Alquran terdapat banyak sekali ayat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai akhlak, 

bahkan pada dasarnya Alquran sendiri adalah akhlak, dalam arti cara kita hidup, berpikir, 

berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan sesama makhluk maupun dengan sang khalik (yasin, 

2019). Allah swt.  berfirman: 

ينَا لَهُا ُُمِْلِصيَا اّللََا لِيَ ْعُبُدوا ِإَّلا أُِمُروا َوَما اْلَقيِ َمةِا ِدينُا َوذََِٰلكَا ۚاالزََكاةَا َويُ ْؤتُوا الَصََلةَا يُمواَويُقِا ُحنَ َفاءَا الدِ   

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan 

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah/98:5). 

Dari ayat diatas, Allah memerintahkan kita untuk mampu menjadi pribadi yang memiliki 

akhlak yang mulia, baik itu kepada Allah swt. selaku Tuhan bagi semesta alam dan juga kepada 

sesama manusia dengan isyarat membantu sesama melaksanakan kewajiban berzakat. Hal ini 
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menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan lagi bagi seorang muslim, yang taat haruslah memiliki 

akhlak yang baik tidak hanya kepada Tuhannya akan tetapi kepada makhluk-Nya di muka bumi. 

Sehingga tercapailah tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi manusia yang sempurna  (Utami, 

2020). 

Perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai akhlak apabila memenuhi dua syarat 

sebagai berikut: pertama, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga perbuatan itu 

menjadi sebuah kebiasaan. Kedua, perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri 

bukan karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar seperti ancaman dan paksaan atau 

sebaliknya, melalui bujukan dan rayuan (Sahnan, 2018). Sehingga akhlak seseorang dapat 

tercermin dari tingkah laku kesehariannya, salah satu contohnya adalah bagaimana cara seseorang 

berinteraksi terhadap sesama. 

Interaksi sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh setiap individu ketika bertindak 

untuk melakukan relasi dengan orang lain (Liliweri, 2005). Interaksi ini bisa saja terjadi antara 

individu dengan individu lain, sebuah kelompok dengan kelompok lain, atau individu dengan 

kelompok secara dinamis. Jadi, interaksi sosial dapat dimaknai sebagai hubungan-hubungan sosial 

yang dinamis antar manusia. Dengan sifat dinamis inilah interaksi harus dilandasi akhlak yang 

terpuji yang berlandaskan ajaran agama sehingga selain mempererat relasi pada kedua belah pihak 

juga menjadi amal ibadah di mata Allah swt.. 

Di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi antar sesama 

tidak hanya terdapat di dunia nyata, akan tetapi juga terdapat di dunia maya. Hal itu membuat 

berkembangnya konsep akhlak yang sebelumnya hanya membahas mengenai perilaku manusia 

secara nyata empiris kepada perilaku manusia di dunia maya khususnya dalam bermedia sosial 

(Aguslianto, 2017). Sosial media sebagai salah satu media interaksi manusia untuk saling 

mengenal dan berinteraksi baik melalui pesan singkat maupun vidio tentu tidak bisa lepas 

kaitannya dari ilmu akhlak. Karena tujuan dari akhlak itu sendiri adalah mewujudkan umat yang 

menjadi rahmat bagi semestaa alam, maksudnya akhlak yang baik mampu menjadi rahmat 

dimanapun manusia itu berada, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya (Hidayat, 

2019). 
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 Menurut data terbaru yang dimuat oleh layanan konten HootSuite dan agensi pemasaran 

media sosialnya We are Social, di tahun 2021 ini pengguna internet di Indonesia sudah berjumlah 

202,6 juta jiwa dari total penduduk 274,9 juta jiwa. 170 juta diantaranya aktif dalam melakukan 

kegiatan bersosial media. Menurut laporan tersebut masyarakat indonesia menghabiskan waktu 

rata-rata 3 jam 26 menit untuk bermedia sosial setiap harinya. Bahkan selama pandemi covid-19 

golongan milenial di Indonesia mampu menghabiskan waktu 7 hingga 8 jam perhari untuk 

berselancar di internet. Hal ini tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata penggunaan internet 

dunia yang berkisar antara 2 hingga 3 jam saja perharinya.  

 Namun sangat disayangkan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, 

netizen Indonesia tergolong memiliki akhlak yang buruk dalam bersosial media. Hal ini terbukti 

dengan hasil riset dari Microsoft di tahun 2020 tentang Digital Civility Index (indeks kesopanan 

digital) dimana Indonesia menduduki peringkat ke 29 dari 32 negara dunia, bahkan Indonesia 

menjadi negara di Asia Tenggara dengan skor kesopanan terburuk. Hal ini diakibatkan karena 

banyaknya kasus digital seperti pelecehan, bullying, ujaran kebencian, diskriminasi, hoaks, dan 

penipuan di media sosial (Fensi, 2020). Hal ini sesuai dengan riset kualitatif yang dilakukan oleh 

Aguslianto tentang peran media sosial dalam perkembangan akhlak pada remaja yang menyatakan 

bahwa remaja pada umumnya menghabiskan waktu di sosial media untuk hal-hal yang tidak 

bermanfaat seperti bergibah, menyebarkan berita bohong, dan melakukan perundungan pada 

orang-orang seumurannya (Aguslianto, 2017). 

 Berdasarkan kenyataan tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia masih belum 

memiliki akhlak yang baik dalam bermedia sosial. Padahal dengan penduduk mayoritas muslim, 

Indonesia seharusnya dapat memberikan contoh teladan bagaimana penerapan budi pekerti dan 

karakter yang luhur sebagaimana yang diajarkan agama. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah 

konsep penerapan akhlak yang koheren dengan perkembangan zaman. Karena sejatinya 

pendekatan pendidikan akhlak harus adaptif terhadap segala kemajuan yang ada di dunia saat ini, 

khususnya pendidikan akhlak yang dipersiapkan bagi golongan muda untuk menempuh era digital 

di masa depan (Zainudin, 2013). 

 Bertitik tolak pada pendahuluan diatas, dirasa perlu adanya sebuah kajian mengenai ilmu 

akhlak dengan penerapan konsep pada sosial media. Salah satu tokoh ulama yang memiliki fokus 
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di bidang akhlak adalah Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Beliau juga menulis beberapa kitab 

tentang akhlak, salah satu yang masyhur di kalangan masyarakat adalah kitab Al-Akhlāq Li Al-

Banīn. Kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja membahas tentang nilai-

nilai akhlak dan karakter, baik yang bersifat teoritis hingga teknis. Di dalam kitabnya Syekh Umar 

juga menerangkan mengenai berbagai macam tingkatan akhlak dan bagaimana pentingnya seorang 

guru mampu menanamkan budi pekerti luhur kepada muridnya agar berguna bagi kehidupannya 

kelak (Rosidi, 2019). 

 Penulis memilih kitab ini sebagai sumber kajian penelitian karena penulis menganggap 

kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja ini masih layak dan relevan 

dengan pendidikan akhlak di era digital. Kitab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab ini 

sudah banyak ditranslasi kedalam bahasa Jawa maupun Indonesia sehingga mempermudah 

penggalian nilai-nilai akhlak dan analisis penerapan nilai akhlak ke dalam aktifitas bermedia 

sosial. Kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn tidak hanya memiliki pembahasan yang mencakup tentang 

aspek akhlak saja tetapi juga membahas nilai-nilai akidah dan ibadah yang tentu saja tidak dapat 

dipisahkan dari karakter seorang muslim yang mulia (Dela, Masudi, & Yanuarti, 2020).  

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema mengenai pendidikan akhlak dari kitab 

Al-Akhlāq Li Al-Banīn, baik yang ada kaitannya dengan interaksi di sosial media ataupun tidak. 

Pertama, penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh Hermawati Rosidi pada tahun 2019 dengan judul 

“Pendidikan akhlak dalam kitab al-Al-Akhlāq Li Al-Banīn jild I”. Dari penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa implementasi pendidikan akhlak pada kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn jilid 1 memiliki 

beberapa poin penting didalamnya. Seperti, bagaimana kaidah-kaidah menjadi anak yang beradab, 

bagaimana cara memiliki akhlak yang terpuji baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan lain 

sebagainya.  

Kedua, penelitian (jurnal) yang dilakukan oleh Nurul Islami pada tahun 2021 dengan judul 

“Pendidikan Akhlak Terhadap Anak Menurut Syekh Umar Baraja Dalam Kitab Al-Akhlāq Li Al-

Banīn Dan Akhlaq Lil Banaat”. Penelitian ini berisikan tentang ruang lingkup akhlak yakni akhlak 

kepada Allah swt., akhlak kepada Rasulullah saw., dan akhlak kepada orang yang lebih tua dan 

akhlak kepada orang yang lebih muda, akhlak terhadap sesama seperti orang tua, saudara, kerabat, 

tetangga, para guru, dan teman-teman. Akhlak di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. 
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Ketiga, penelitian (Jurnal) yang dilakukan oleh Suwita Dela, Masudi, dan Eka Yanuarti pada 

tahun 2020 dengan judul “Efektifitas Pembelajaran Kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn Dalam 

Membentuk Akhlak Santri Pondok Pesantren Miftahul Jannah Karang Jaya”. Dari penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa efektifitas pembelajaran Al-Akhlāq Li Al-Banīn dalam pembentukan 

akhlak santri sudah cukup baik dan efektif serta sudah melibatkan elemen-elemen pembelajaran 

yang cukup baik. Pembelajaran kitab ini disampaikan melalui pendekatan metode pembiasaan, 

metode keteladanan, metode bandongan, metode sorogan, dan metode menghafal agar menjadi 

para santri memiliki akhlak yang baik. 

Keempat, penelitian (jurnal) yang dilakukan oleh Edwin Firmansyah pada tahun 2017 dengan 

judul “Pengaruh pengajian kitab al Al-Akhlāq Li Al-Banīn terhadap pembentukan akhlak siswa di 

Komunitas Belajar al Falah Islamic Course Kampoeng Sinaoe Sidoarjo”. Dari penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa pembentukan akhlak siswa dari pengajian kitab Al Al-Akhlāq Li Al-Banīn 

menggunakan metode ceramah dan diskusi tanya jawab, selain itu guru juga memberikan contoh 

bagaimana perilaku yang baik. Sehingga siswa-siswi di komunitas belajar Al Falah Islamic Course 

Kampoeng Sinaoe Sidoarjo dengan mudah memahami serta menirukan perilaku baik yang di 

contohkan oleh guru. 

Kelima, penelitian (jurnal) yang dilakukan oleh Muhammad Arif pada tahun 2018 dengan 

judul “Konsep Pendidikan Akhlak dalam kitab Akhlakul lil Banin Karya Umar Ibnu Ahmad 

Baraja”. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Umar Ibnu Ahmad Baraja menjelaskan 

tentang, penanaman akhlak kepada seorang anak pada usia dini sangatlah penting, karena akar dari 

akhlak yang mulia di waktu dewasa berawal pada pemberian pendidikan akhlak sejak kecil. 

Sehingga sangat penting sekali penanaman pendidikan akhlak pada anak agar mampu menjadi 

manusia berbudi luhur di saat beranjak dewasa. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dari kelima 

penelitian di atas. Persamaannya yaitu, objek penelitiannya sama-sama membahas tentang 

Kandungan Akhlak yang terdapat dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn. Perbedaannya yaitu, pada 

penelitian kali ini subjek penelitian difokuskan pada penerapan pendidikan akhlak pada kitab Al-

Akhlāq Li Al-Banīn dalam aktifitas bermedia sosial. Pembahasan konsep akhlak dalam bermedia 

sosial sangat diperlukam agar seseorang mampu menerapkan akhlak yang baik tidak hanya di 
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dunia nyata tetapi juga saat berinteraksi di dunia maya (Izzah, 2013). Berdasarkan permasalahan 

tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tuntunan Akhlak Terpuji 

Menurut Kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn Dan Implikasinya Dalam Berkomunikasi Melalui Media 

Sosial” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa masalah yang perlu 

diperhatikan, yaitu masih kurangnya akhlak pengguna media sosial saat ini yang diakibatkan oleh 

kurangnya pendidikan akhlak yang menyeluruh tidak hanya di dunia nyata akan tetapi juga di 

dunia maya. Kemudian, kurangnya pengawasan baik dari pemerintah maupun dari orang tua dan 

pendidik yang mengakibatkan siapapun khususnya peserta didik mampu berlaku sesuka hatinya di 

media sosial tanpa dibatasi tata krama ataupun etika yang berlaku. 

Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan rumusan masalah menjadi dua, yakni secara 

umum dan secara khusus. Secara umum yaitu bagaimana desain konseptual akhlak dalam 

bermedia sosial dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn. Secara khusus rumusan masalah yang akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana tuntunan akhlak terpuji dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn? 

2. Bagaimana implikasi tuntunan akhlak terpuji dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn ketika 

berkomunikasi melalui media sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu tujuan penelitian secara umum dan 

secara khusus. Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sebuah desain 

konseptual akhlak dalam bermedia sosial menurut kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn. Adapun tujuan 

penelitian secara khusus yaitu: 

1. Menganalisis tuntunan akhlak terpuji yang terdapat di dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn  

2. Mendeskripsikan implikasi dari tuntunan akhlak terpuji dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-

Banīn dalam berkomunikasi melalui media sosial 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan lebih bermakna apabila memberikan manfaat, baik bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian 

yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu mengadopsi nilai-nilai akhlak 

terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn 

dan diimplikasikan dalam konteks berkomunikasi maya di dalam sosial media. 

2. Manfaat praktis 

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti: 

a. Bagi civitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi masukan untuk bahan ajar perkuliahan serta dapat dijadikan informasi 

tambahan tentang tuntunan akhlak terpuji di dalam kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn dan 

implikasinya dalam berkomunikasi melalui media sosial. 

b. Bagi mahasiswa program Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang masih 

berkaitan dengan kitab pendidikan akhlak. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan rujukan dalam 

memahami tuntunan akhlak terpuji menurut kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn dan 

implikasinya dalam berkomunikasi melalui media sosial. 

d. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya tulis 

ilmiah sekaligus menjadi acuan dan refleksi untuk menerapkan akhlak yang terpuji 

saat bermain media sosial. 

E. Stuktur Organisasi Skripsi 
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Sistematika penyusunan skripsi dimaksudkan untuk mempermudah jalan pikiran dalam 

memahami secara keseluruhan isi skripsi yang disusun dan ditulis oleh peneliti. Skripsi yang dibuat 

ini terdiri dari lima bab. Tiap bab dijabarkan oleh tiap-tiap uraian yang sesuai dengan bahasan 

setiap babnya. 

 Bab I, Pendahuluan memaparkan beberapa alasan pentingnya masalah yang dikaji dalam 

penelitian yang dilakukan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.  

Bab II, Kajian Pustaka berisi tentang landasan teori dari tiap-tiap variabel penelitian yang 

meliputi Konsep Akhlak dalam perspektif Alquran dan hadis serta menurut para ilmuan muslim. 

Selanjutnya membahas tentang ruang lingkup akhlak dan juga kaitan akhlak dengan sosial media 

yang meliputi pengertian, jenis-jenis dan interaksi yang terjadi pada saat bermedia sosial. 

Bab III, Metode Penelitian menjabarkan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, definsi 

operasional, tempat atau waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen dan teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

Bab IV, Temuan dan Pembahasan merupakan pemaparan temuan yang didapat selama proses 

pelaksanaan penelitian kualitatif berlangsung. Selanjutnya melihat keterkaitan pembahasan 

dengan teori hingga menemukan kelemahan dari penelitian sebagai bentuk keterbatasan penelitian 

dan terakhir rekomendasi penelitian selanjutnya.  

Bab V, Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi meliputi simpulan dari penelitian, implikasi 

yang didapat serta rekomendasi bersifat konstruktif bagi penelitian selanjutnya. 
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