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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadi salah satu sarana 

untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.  

Salah satu tujuan pendidikan adalah menjadikan seorang bertaqwa dan 

berakhlak mulia. Untuk mewujudkannya diperlukan lembaga-lembaga 

pendidikan yang menjadikan pembinaan akhlak sebagai sentral, dan 

keberadaannya merupakan salah satu sarana untuk membangun kebaikan 

individu, masyarakat dan peradaban manusia. Hal ini tentu tidak terlepas dari 

peran lembaga pendidikan untuk menyusun program-program yang 

mendukung pembentukan manusia yang berakhlak mulia.  

Serangkaian program itu hendaknya dapat menciptakan lingkungan 

sosial di sekolah menjadi lebih kondusif dan terkendali dari segala hal yang 

berkaitan dengan dinamika perilaku dan problematika siswa sesuai dengan 

perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam hal ini, peran seorang guru 

dalam sebuah lembaga pendidikan sangat menentukan keberlangsungan dan 

keberhasilan setiap program di sekolah. Dalam kaitannya dengan pembinaan 

siswa, seluruh guru di sekolah tanpa terkecuali memiliki peran yang sangat 

penting karena guru menjadi sosok yang ditiru dan diteladani siswa. Seorang 
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guru juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dan luas terutama 

dalam membina akhlakul karimah siswa.  

Pembinaan akhlakul karimah siswa menjadi prioritas utama dalam 

proses pelaksanakan aktivitas pendidikan, sebab siswa tidak hanya dituntut 

cerdas secara akademik, namun akhlak hendaknya menjadi fondasi penting 

yang menjadikan perilaku manusia menjadi lebih beradab serta mampu 

mengidentifikasi berbagai persoalan kehidupan. Untuk itu, program 

pembinaan akhlakul karimah tersebut perlu dirancang dengan baik dengan 

memperhatikan peluang dan tantangan yang muncul.
1
 

Dalam perspektif Ibnu Maskawaih, “Akhlak merupakan suatu hal atau 

situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan 

dengan senang, tanpa berpikir dan perencanaan.” 
2
 Tidak jauh berbeda dengan 

Ibnu Maskawaih, menurut Imam al-Ghazali akhlak ialah “ekspresi jiwa yang 

tampak dalam perbuatan dan meluncur dengan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan perkembangan lagi.
3
 Ini berarti lembaga pendidikan hendaknya 

komitmen dalam menjalankan program pembinaan siswa agar terjadi 

pembiasaan perilaku yang baik di setiap diri siswa. Program pembinaan siswa 

harus berjalan kontiniu, serius dan berkesinambungan sehingga menghasilkan 

perubahan perilaku siswa sesuai dengan tujuan program, yaitu membentuk 

siswa yang berakhlakul karimah. 

                                                             
1
 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam: dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 216    
2
 Nasharuddin, Akhlak Ciri Manusia Paripurna, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015 ), h. 207 

3
 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 152  



 3 

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa akhlak adalah hasil dari 

pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh.
4
 

Nasharuddin mengutip perkataan Imam al-Ghazali dalam bukunya Ihya’ 

Ulum al-Din “Seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan maka 

batallah fungsi wasiat, nasihat, dan pendidikan dan tidak ada pula fungsi 

hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, “perbaikilah akhlak kamu 

sekalian.”
5
 

Dalam Islam akhlak menempati posisi yang sangat penting.
6
 Karena 

akhlak adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku baik atau 

buruk. Baik buruknya akhlak seseorang menjadi salah satu syarat sempurna 

atau tidaknya keimanannya. Seseorang dikatakan beriman apabila akhlaknya 

sudah baik, antara ucapan dan perbuatannya telah sesuai dengan ajaran agama.  

Agama Islam yang sempurna ini menempatkan akhlak sebagai tujuan 

tarbiyahnya, tidak ada pendidikan jika akhlak tidak dijadikan sebagai tujuan. 

Sebab para nabi dan Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, 

sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW 

َا  ُ َمَكارَِمُاِْلَْخََلقُِ ِِلََُتِّمَُ بُِعْثتُُ ِإَّنم
Artinya: “Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya aku 

diutus hanyalah   untuk menyempurnakan akhlak.” (H.R. Ahmad 

dan al-Bukhâri).   

 

                                                             
4
 Nasharuddin, Akhlak Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 292 

5
 Ibid, h. 292 

6
 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 348 
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Secara faktual, usaha pembinaan akhlakul karimah melalui berbagai 

pendidikan baik lembaga formal, informal dan nonformal terus dilakukan dan 

dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak perlu dibentuk, dibina, 

dididik dan dibiasakan.  

Semakin maju zaman modernisasi yang dipengaruhi budaya barat serta 

dibarengi dengan kemajuan IPTEK membawa dampak yang cukup signifikan 

terhadap kehidupan manusia, baik berupa dampak positif maupun negatif. 

Dampak positif di antaranya saat ini manusia bisa berkomunikasi dengan siapa 

pun yang ada di dunia ini, karena ada alat telekomunikasi. Dampak negatifnya 

seperti tempat hiburan, film yang menyuguhkan adegan maksiat dan ini 

merebak secara massif akhir akhir ini. Demikian pula obat-obat terlarang, 

minuman keras, pola hidup materialistik dan hedonistik semakin merajalela.
7
 

Semua bentuk penyimpangan dan dampak negatif ini dibutuhkan 

upaya yang sangat serius untuk mengatasinya. Salah satu usaha 

menanggulanginya adalah pembinaan dan pendidikan agama, dalam hal ini 

penanaman aqidah dan akhlak. Oleh karena itu orang tua, guru dan siapa pun 

bertanggung jawab terhadap pendidikan, harus membiasakan dan melatih anak 

berakhlak mulia, sesuai dengan jiwa zaman yang sedang di hadapi saat ini, 

agar kelak peserta didik mampu mengatasi permasalahnnya sendiri serta 

memiliki akhlak yang baik dan luhur. Dimana semua ini jelas membutuhkan 

pembinaan akhlakul karimah melalui pendidikan.
8
 

                                                             
7
 Said Firdaus, Skripsi berjudul Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Program Mentoring di 

SMP IT Al-Fityah Pekanbaru, Pekanbaru-UIN SUSKA, 2015 
8
 Ibid 
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Penanganan melalui pembinaan dan pendidikan ini diharapkan agar 

anak memiliki kepribadian yang mencerminkan pribadi muslim yang 

sebenarnya, sehingga menjadi filter sekaligus proteksi bagi siswa dari 

pengaruh  budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, serta 

kenakalan remaja bisa teratasi. 

Pembinaan akhlakul karimah menjadi semakin penting karena ini 

adalah upaya untuk membentuk pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada ibu- bapak, sayang kepada 

makhluk Tuhan dan seterusnya. Perilaku anak-anak akan terjadi sebaliknya 

bila pembinaan akhlakul karimah tidak mendapat perhatian dan terabaikan. 

Kurangnya perhatian dan pembinaan terhadap anak akan menyebabkan 

timbulnya pribadi yang berakhlak tercela, pribadi pembangkang, dan 

seterusnya. 

Apabila pembinaan akhlakul karimah di rancang dengan baik, 

sistematik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan 

menghasilkan anak-anak yang baik akhlaknya.
9
 Dengan demikian, pembinaan 

akhlakul karimah harus terlaksana dengan baik dalam seluruh lingkungan 

kehidupan, baik di dalam  keluarga, sekolah, maupun di dalam lingkungan 

masyarakat.
10

  

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, masih ditemukan akhlak siswa belum sesuai 

                                                             
 9  Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 154  
10

 Andi Hakim Nasoetion, dkk, Pendidikan Agama dan Akhlak bagi Anak dan Remaja, 

(Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11 
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dengan harapan dan belum mencerminkan memiliki akhlakul karimah, hal ini 

masih terlihat adanya gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang mempunyai kebiasaan berkata tidak sopan, seperti 

mengumpat dan mencaci 

2. Masih ada siswa yang kurang menghargai guru ketika proses belajar 

mengajar berlangsung 

3. Masih ada siswa yang belum jujur ketika ujian diadakan 

4. Masih ada siswa yang mengganggu teman saat proses belajar mengajar 

5. Masih ada siswa yang belum menaati tata tertib madrasah
11

 

Untuk mengatasi hal tersebut maka Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

Pekanbaru harus menjadi lembaga pendidikan yang berkomitmen 

memperhatikan dan mengatasi permasalahan akhlak tersebut dengan 

melaksanakan pembinaan akhlakul karimah yang baik sehingga akan 

terwujudnya siswa yang memiliki akhlakul karimah. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian yang berjudul “Pembinaan Akhlakul Karimah 

Siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru”.  

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pembinaan  

Pembinaan merupakan suatu usaha sungguh-sungguh dan terarah 

untuk meningkatkan pengetahuan tentang sikap dan membentuk perilaku 

                                                             
11

 Observasi pendahuluan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, Selasa 6 

Februari 2018  
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anak dengan menggunakan sarana pendidikan yang terprogram dengan 

baik dan di laksanakan dengan tindakan pengarahan, pengawasan yang 

konsisten untuk mencapai tujuan.
12

 Adapun yang dimaksud pembinaan 

dalam skripsi ini adalah usaha yang dilakukan oleh Madrasah melalui 

guru-guru untuk membentuk perilaku serta membina akhlakul karimah 

siswa. 

2. Akhlakul Karimah 

Akhlakul karimah adalah tingkah laku yang terpuji yang 

merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah, akhlakul 

karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji.
13

 Adapun yang 

dimaksud dengan akhlakul karimah dalam judul skripsi ini adalah 

merubah akhlak siswa yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan 

ajaran Islam.  

 

C. Permasalahan Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah 

yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pembinaan akhlakul karimah siswa Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah Pekanbaru ? 

b. Apa saja usaha yang dilakukan guru dalam membina akhlakul karimah 

siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru ? 

                                                             
12

 Nasharuddin, Op. Cit., h. 294 
13

 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 

2006), h. 40  
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c. Bagaimana perilaku siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah setelah 

diberikan pembinaan akhlakul karimah ? 

d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlakul 

karimah siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru ? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat terbatasnya kemampuan dan kesanggupan penulis, 

dalam hal dana, waktu dan tenaga untuk meneliti masalah-masalah di atas, 

maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini pada 

“Pembinaan Akhlakul Karimah di lembaga pendidikan yaitu di Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya”.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana pembinaan akhlakul karimah siswa Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah Pekanbaru? 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlakul 

karimah terhadap siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui pembinaan akhlakul karimah siswa Madrasah   

Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan 

akhlakul karimah terhadap siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

Pekanbaru 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:  

a. Bagi Sekolah 

1) Memberikan informasi mengenai pembinaan akhlak yang telah 

dilakukan sekolah untuk menjadikan siswa Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah berakhlakul karimah 

2) Sebagai bahan masukan bagi sekolah betapa pentingnya pembinaan 

akhlakul karimah dilakukan kepada siswa 

3) Meningkatkan kualitas sekolah dengan berkualitasnya akhlak siswa 

b. Bagi Guru 

1) Penelitian ini merupakan salah satu usaha sebagai masukan bagi 

guru dalam membina akhlakul karimah siswa 

2) Meningkatkan keteladanan guru untuk membina akhlakul karimah 

siswa 

c. Bagi Siswa 

1) Untuk mengetahui perilaku siswa setelah diberikan pembinaan 

akhlakul karimah 

2) Sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan akhlak 

siswa 
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d. Bagi penulis  

1) Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi akhir, 

sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Sebagai usaha untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu 

pengetahuan penulis khususnya tentang bagaimana membina 

akhlakul karimah siswa. 

 


