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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Akhlakul Karimah merupakan bagian dari pelajaran 

agama yang harus dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam 

kehidupan, agar dapat menjadi dasar kepribadiannya, dengan kepribadian 

itu terciptanya  keselarasan, keseimbangan dan keserasian hidup di dunia 

dan akhirat sebagai pribadi muslim yang luhur dan mulia.   

Untuk merealisasikan hal tersebut maka di sekolah diajarkan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, diantara pembelajaran yang diajarkan 

dalam Pendidikan Agama Islam itu adalah Akhlak, dan terbagi menjadi 

dua yaitu Akhlakul Karimah dan Akhlakul Madzmumah. Dimana 

pembelajaran ini merupakan bagian dari aqidah akhlak yang merupakan 

satu bahasan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi. 

Pembelajaran Akhlakul Karimah merupakan pembelajaran yang 

mengarahkan dan mendorong diri seseorang untuk selalu berbuat kebaikan 

atau bertingkah laku yang terpuji sesuai dengan pandangan akal dan 

agama, diantara pembelajaran Akhlakul Karimah itu seperti: adil, jujur, 

ikhlas, saling menghormati, bersyukur atas nikmat Allah, amal sholeh, 

sabar dan tawakal.  

Tujuan dari berperilaku Akhlak adalah membentuk pribadi muslim 

yang luhur dan mulia. Seorang Muslim yang berakhlak mulia senantiasa 
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bertingkah laku yang terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah SWT, 

dengan sesama manusia, makhluk lainnya serta dengan alam 

lingkungannya. Dengan Akhlakul Karimah, akan lahir perbuatan-

perbuatan yang seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, lahir 

maupun bathin, jasmani maupun rohani. Manusia menyadari apa dan 

bagaimana yang sebaiknya ia lakukan. Dengan bimbingan Akhlakul 

Karimah, manusia akan terhindar dari perbuatan hina dan tercela.
1
   

Akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan 

dengan mudah dan spontan. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya 

adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan 

dalam tingkah laku atau perbuatan.
2
 Dari pengertian di atas dapat di 

ketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir 

yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir 

berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, 

disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan, apabila seseorang daya jiwanya 

baik maka akan baik pula perilaku akhlaknya, jika rusak daya jiwanya 

maka akan rusak pula perilaku akhlaknya. Akhlak buruk menjadi musuh 

Islam yang utama karena misi Islam pertama-tama untuk membimbing 

manusia agar berakhlak mulia. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah  

r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

َم َمَكاِرَم األَْخالقِ   إِنََّما بُِعْثُت ألُتَمِّ

                                                             
1
 Masan Alfat, dkk, AQidah Akhlak (Semarang: CV Toha Putra, 1995), h. 65.  

2
 Mukni’ah, Materi Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), h. 104. 
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Artinya: Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

keshalihan akhlak.
3
 (HR. Ahmad) 

 

Setelah mempelajari Akhlakul Karimah, tentu saja yang 

diharapkan menghasilkan perilaku yang baik pada diri siswa. Namun 

kenyataannya yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 

1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi, berdasarkan pengamatan awal studi 

pendahuluan yang penulis lakukan ditemukan bahwasanya guru dalam 

mengajarkan Akhlakul Karimah pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam sudah cukup baik, hal ini bisa dibuktikan dengan tutur katanya 

dalam menyampaikan materi tidak kasar atau dengan bahasa yang ramah, 

tingkah lakunya sopan, dan tidak pemarah. Namun sebagian siswanya 

masih memiliki tingkah laku yang tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari 

gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Sebagian siswa masih ada yang melontarkan kata-kata yang 

tidak baik. 

2. Sebagian siswa masih ada yang tidak membuang sampah pada 

tempatnya. 

3. Sebagian siswa masih ada enggan menolong temannya. 

4. Sebagian siswa masih ada yang bermain-main ketika guru 

menjelaskan pelajaran. 

5. Sebagian siswa masih ada yang mencuri dilingkungan sekolah. 

                                                             
3
 Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadits Terpilih (Cet. XXV; Jakarta: Gema Insani, 

2008), h. 262. 
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Dari uraian diatas timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih 

dalam tentang “Hubungan Pembelajaran Akhlakul Karimah Dengan 

Perilaku Siswa Kelas VII di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Pembelajaran Akhlakul Karimah adalah pembelajaran yang harus 

diajarkan kepada siswa berkenaan dengan akhlak. Akhlak merupakan 

keadaan jiwa yang menentukan tindakan seseorang atau keadaan yang 

diupayakan menuju terbentuknya suatu perilaku.
4
 Sedangkan Akhlakul 

Karimah adalah segala tingkah yang terpuji (yang baik) yang bisa juga 

dinamakan “fadlilah” (kelebihan).
5
  

2. Perilaku adalah terdiri dari dua kata yaitu “Peri” dan “Laku”. Peri 

artinya hal sifat keadaan (sifat yang layak bagi manusia). Sedangkan 

Laku artinya kelakuan, perbuatan dan cara menjelaskan atau berbuat. 

Perilaku atau tingkah laku bisa diartikan sikap seseorang yang 

dimanisfestasikan dalam perbuatan.
6
  

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasakarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah yang timbul, yaitu: 

                                                             
4 Amril, Akhlak Tasawuf Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2015), h. 1.  
5
  Narasmawi, Akhlak (Pekanbaru: Pusaka Riau, 2014), h. 191.  

6
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru, 2011), h. 

39.  



5 
 

a. Pembelajaran Akhlakul Karimah di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi.  

b. Perilaku siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Pekanbaru Kecamatan Sukajadi.  

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan 

Sukajadi. 

d. Hubungan pembelajaran Akhlakul Karimah dengan perilaku 

siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 

1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di 

atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu fokus 

pada ada tidaknya “hubungan pembelajaran Akhlakul Karimah 

dengan perilaku siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi”.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Apakah ada hubungan 

pembelajaran Akhlakul Karimah dengan perilaku siswa kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan 

Sukajadi?” 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang 

signifikan dalam pembelajaran Akhlakul Karimah dengan perilaku 

siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Pekanbaru Kecamatan Sukajadi. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi penulis dalam 

rangka mengakhiri program perkuliahan Program Sarjana Strata 

Satu (S1) dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau Pekanbaru. 

b. Untuk menambah wawasan dalam kajian ilmiah sekaligus untuk 

mengembangkan pengetahuan penulis. 

c. Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat memberikan 

perhatian dan kasih sayang serta berakhlakul karimah untuk 

membantu mengarahkan perilaku siswa menuju lebih baik. 

d. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa untuk 

mengimplementasikan perilaku ke arah yang lebih baik. 

 


