
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pembinaan Akhlakul Karimah 

a. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, 

pembaharuan, usaha dan tindakan yang dilakukan secara berdaya guna 

dan berhasil dengan baik. Menurut Masdar Helmi pembinaan adalah 

segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan 

perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu 

secara teratur dan terarah. Istilah yang identik dengan pembinaan 

adalah pembentukan atau pembangunan.
14

 Pembinaan juga dapat 

diartikan sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku seseorang 

dalam meningkatkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang 

diharapkan. 

Pembinaan merupakan suatu proses yang membantu individu 

melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan 

kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan 

kemanfaatan sosial.
15

 

Pembinaan yang diberikan kepada peserta didik dapat diartikan 

sebagai usaha membina, memelihara, mendidik sebagai bimbingan 
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Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 95 
15

 Jumhur dan Muh. Suryo, Bimbingan Dan Penyuluhan di sekolah (Bandung: CV. Ilmu 

1987), h. 25 
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secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
16

 

b. Pengertian Akhlakul Karimah 

Menurut etimologi, akhlak adalah bentuk jamak dari kata Khulk 

yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku tabiat.  Prof. Dr. Amin 

mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan kehendak. Maksudnya 

bila kehendak itu dibiasakan maka kebiasaan tersebut disebut akhlak. 

Didalam Mu’jam al-Wasit disebutkan definisi akhlak sebagai 

berikut : 

 “Akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.”
17

 Selanjutnya Imam al-

Ghazali pun memiliki ungkapan yang sama dengan ungkapan yang di 

atas yaitu “Al-Khulk ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.” Sedangkan menurut 

Abd. Hamid akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik.
18

 

Berdasarkan berbagai pendapat ahli yang telah di kemukakan 

di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak ialah suatu kondisi atau sifat 

yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari 

                                                             
16

 Said Firdaus, Op. Cit., h. 22 
17

 Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2 
18

 Suhayib, Op. Cit., h. 8 
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situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan 

mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran.
19

 

Akhlakul karimah artinya perilaku yang mulia.
20

 Akhlak yang 

baik ialah segala tingkah laku yang terpuji (mahmudah). Al-Ghazali 

menggunakan perkataan munjiyat yang berarti segala sesuatu yang 

memberikan kemenangan atau kejayaan. Jadi, Akhlakul karimah 

berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan 

iman seseorang kepada Allah, yang dilahirkan berdasarkan sifat-sifat 

terpuji.
21

 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati 

tempat yang penting, sebagai individu maupun masyarakat dan 

bangsa
22

 begitu pentingnya pendidikan akhlak ini hingga dalam 

mempelajarinya menjadikan seseorang mampu mengetahui baik dan 

buruknya sesuatu. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik, akan 

menjadikan Rasulullah saw. Sebagai figur atau contoh. Sebagaimana 

Allah Ta’ala menyanjung Rasulullah saw. Karena  akhlaknya yang 

baik. Hal ini tergambar pada Firman Allah  

   ٤] :٨٦[َوإِنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيم
Artinya: “Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi 

pekerti yang  Agung”. (Q.S. al-Qalam [68]: 4).
23

 

                                                             
19

 Asmaran AS, Op.Cit., h. 3 
20

 Suhayib, Op. Cit., h. 9 
21

 M. Yatimin Abdullah, loc. cit. 
22

 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf, ( Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) h. 6 
23

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Quran, 

2010), h. 564 
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Dengan menjadikan Rasulullah saw. sebagai suri tauladan 

dalam berakhlak akan terciptanya kehidupan yang damai, disenangi 

banyak orang serta terhindar pula dari fikiran-fikiran serta perbuatan 

yang buruk. 

c. Pengertian Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa 

Pembinaan akhlakul karimah siswa merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam/luar lingkungan sekolah sebagai usaha 

membentuk anak dengan menggunakan sarana pendidikan dan 

pembinaan yang terprogram
24

 dengan baik dalam rangka memperluas 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan serta menginternalisasikan 

nilai-nilai agama serta mengembangkan akhlak para anak didik agar 

mereka memiliki akhlak yang mulia, serta memiliki kebiasaan yang 

baik.  

Guru agama memiliki andil yang cukup besar dalam 

pembinaan akhlakul karimah ini. Guru agama harus membawa anak 

didik kepada arah pembinaan pribadi yang sehat dan baik.
25

 Apabila 

guru mampu membina sikap dan jiwa anak dan berhasil dalam 

membentuk pribadi dan akhlak anak, maka anak akan memiliki 

pegangan dalam menghadapi kemajuan zaman yang penuh dengan 

dampak-dampak negatifnya.
26

 Dengan kata lain pembinaan yang 

dilakukan pihak sekolah melalui guru-guru mengharapkan agar anak 

didik memiliki akhlakul karimah. 

                                                             
24

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), h. 158 
25

 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 68  
26

 Ibid, h. 69  
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d. Arah dan Instrumen Pembinaan 

Pembinaan akhlakul karimah mengarah kepada upaya 

pembentukan perilaku yang santun, bersih, amanah, peduli dan 

bertanggung jawab.
27

  

Untuk mengefektifkan pembinaan akhlakul karimah siswa, 

diperlukan adanya instrumen (alat ataupun media) yang membantu 

menjalankan proses pembinaan yang dimaksud. Beberapa instrumen 

yang dapat digunakan adalah: 

1) Mentoring 

2) Kelompok Ilmiah Remaja 

3) Lembar Muhasabah 

4) Malam Bina Iman dan Taqwa 

5) Outbond/ Achievement Motivation Training 

6) Lombva/Olimpiade 

7) Tata tertib Madrasah
28

 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlakul karimah 

Adapun faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak ada dua, 

yaitu: 

1) Faktor Internal 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal ini 

yaitu diantaranya: insting atau naluri, adat atau kebiasaan (Habit), 

kehendak/ kemauan (iradah), suara batin/suara hati. 

                                                             
27

 JSIT Indonesia, Sekolah Islam Terpadu, Konsep dan Aplikasi (Bandung: Syaamil Cipta 

Media, 2006), h. 133  
28

 Ibid, h. 133 
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2) Faktor Eksternal 

Selain faktor internal (yang bersifat dari dalam), juga terdapat 

faktor eksternal (yang bersifat dari luar), yaitu pendidikan, guru 

dan lingkungan.
29

 

f. Sumber Pembinaan Akhlakul Karimah 

Dalam Islam masalah akhlak mendapat perhatian yang sangat 

besar. Bila berbicara tentang akhlak, berarti berbicara sesuatu yang 

terkait dengan persoalan bagaimana seseorang bertindak dan 

berperilaku berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu, 

sumber pembinaan akhlak adalah Al-Qur’an dan Hadis. Berangkat 

dari kata akhlak yang bermakna perilaku, menunjukkan bahwa setiap 

manusia memiliki potensi untuk cenderung kepada baik atau buruk. 

Sebagaimana yang dinyatakan Al-Qur’an dalam Q.S. Al-Balad : 10 

هُ ٱلنَّۡجَدۡيِن    ٠١َوهََدۡينََٰ

Artinya: “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan”(Q.S. 

Al-Balad [90]: 10) 

Pada diri manusia, diberikan dua pilihan, apakah melakukan 

yang baik atau yang buruk. Allah juga telah mengilhamkan kepada 

manusia dua jalan, yaitu jalan kefasikan atau ketakwaan.
30

 Hal ini 

sesuai dengan Firman Allah swt. Q.S. Asy-Syams :7-10 

                                                             
29

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 

2014),  h. 19 
30

 Nasharuddin, Op. Cit., h. 204 
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Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya (Q.S. Asy-Syams [91]:  7-10) 

 

Kedudukan pembinaan akhlakul karimah dalam pendidikan Islam 

adalah sebagai pemberi nilai kepada pendidikan Islam secara utuh. 

Dimana aspek ini  adalah aspek pembentuk rohani kehidupan manusia. 

Kemantapan umat Islam dalam kehidupannya dapat diukur dengan 

akhlaknya. Sehingga jika seseorang itu baik, maka segala aspek 

kehidupannya juga baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang 

artinya: “Semulia-mulia iman orang mukmin adalah yang paling baik 

akhlaknya”. 

Dari ayat dan hadis yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa Al-Qur’an dan hadis adalah konsep dasar dan sumber 

akhlak. 

2. Tujuan Pembinaan Akhlakul Karimah 

Agama Islam, menempatkan akhlak sebagai tujuan pendidikannya, 

tidak ada pendidikan bila akhlak tidak dijadikan sebagai tujuan.  

Dalam Sabda Nabi Muhammad Saw: 

ََلقِِ َخأ مَِ َمَكاِرمَِ اْلأ  إِنََّما بُِعثأتُِ ِْلُتَمِّ

 

Artinya:  “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan 

akhlaq mulia.”
31

 

                                                             
31

 Ibid, h. 295  
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Sebagaimana misi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. 

yaitu menyempurnakan akhlak manusia, maka misi pendidikan tidak lain 

sama halnya terhadap apa yang pernah dilakukan dalam dakwah nabi. 

Oleh karena itu, pembinaan akhlakul karimah bertujuan untuk membentuk 

perilaku siswa menjadi pribadi yang islami.  

Pada prinsipnya pembinaan diarahkan dalam rangka terbentuknya 

pribadi yang islami, meningkatkan peran serta inisiatif para siswa untuk 

menjaga dan membina diri serta lingkungannya sehingga terhindar dari 

usaha dan pengaruh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
32

 

Pembinaan akhlakul karimah yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim 

yang berakhlak mulia. Pembentukan akhlakul karimah ini memiliki 

manfaat salah satunya yaitu memberikan arah atau orientasi ketika harus 

menentukan baik dan buruknya perbuatan.
33

 

Pembinaan akhlak dalam pendidikan Islam menurut Imam Al-

Ghazali bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia 

berakhlakul karimah yang dapat membentuk pribadi secara utuh dalam 

rangka menyembah kepada Allah Swt. dan mencapai kebahagiaan dunia 

dan kebahagiaan akhirat.
34

  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya 

pembinaan akhlakul karimah yang dilakukan kepada siswa, bertujuan 

                                                             
32

 JSIT, Op. Cit., h. 133 
33

 Akhyar, Akhlak, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), 

h. 16 
34

 Nasharuddin, Op.Cit, h. 296 
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untuk mencapai kesempurnaan akhlak dengan mengembangkan segala 

potensi yang ada pada diri individu siswa.  

Pembinaan akhlakul karimah akan berhasil serta tercapai dengan 

baik bila di dukung dengan pelaksaanaan yang dilakukan oleh guru-guru 

itu sendiri serta program pembinaan yang baik. Akhlak siswa dapat 

dikatakan baik di lihat dari indikator-indikator berikut: 

a. Shalat 5 waktu 

b. Hormat kepada orang tua, guru dan sesama manusia 

c. Suka bekerja keras dan disiplin 

d. Terpercaya, jujur, pemaaf  

e. Melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela  

3. Langkah-langkah Pembinaan Akhlakul Karimah 

Pembinaan akhlakul karimah merupakan tumpuan perhatian 

pertama dalam Islam. Pembinaan akhlakul karimah akan berhasil apabila 

dalam nya menggunakan metode yang sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan. Metode yang dapat digunakan dalam  pembinaan akhlakul 

karimah adalah ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, praktik, 

mutaba’ah, musabaqoh, dan nasehat.
35

 

Zakiyah Daradjat menjelaskan cara pembinaan akhlakul karimah yaitu: 

a. Guru melaksanakan pembiasaan yang baik terhadap anak 

b. Guru melatih anak tentang apa yang cocok dan sesuai dengan 

perkembangan jiwanya.
36

 

                                                             
35

 JSIT, Op.Cit., h. 140  
36

 Zakiah Daradjat, Op. Cit., h. 77  
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Penggunaan metode mesti disesuaikan dengan usia, tabiat dan daya 

tangkap serta sesuai dengan kepribadian anak. Langkah-langkah yang 

dapat dilakukan dalam pembinaan akhlakul karimah adalah: 

a. Pembinaan jiwa. Dengan melakukan pembinaan jiwa maka akan lahir 

perbuatan-perbuatan yang baik yang pada tahap selanjutnya akan 

mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh 

kehidupan manusia lahir dan batin.
37

 

b. Pembinaan akhlak Islam terintegrasi dengan  rukun Islam. Rukun 

Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat 

mengandung konsep pembinaan akhlak bahwa selama hidup manusia 

hanya tunduk pada aturan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah 

mengerjakan shalat lima waktu membawa pelakunya terhindar dari 

perbuatan keji dan mungkar. Rukun Islam ketiga mengandung didikan 

akhlak, yaitu orang yang melaksanakan zakat dapat membersihkan 

dirinya dari sifat kikir. Rukun Islam yang keempat merupakan latihan 

menahan diri dari melakukan perbuatan keji yang dilarang. Dan 

selanjutnya rukun Islam yang kelima terkandung nilai pembinaan 

akhlak secara fisik dan juga bersabar dalam menjalankan ibadah.
38

 

c. Pembiasaan, yakni  membiasakan melakukan akhlak yang baik, sebab 

pembiasaan dapat mempengaruhi jiwa manusia dan memberikan rasa 

nikmat jika diamalkan sesuai dengan akhlak yang telah terbentuk dari 

diri. 

                                                             
37

 Abuddin Nata, Op. Cit., h. 158 
38
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d. Keteladanan, yaitu metode dengan mendidik siswa dengan cara 

memberikan contoh teladan yang baik dan nyata. Melalui contoh 

konkrit, baik langsung maupun tidak langsung akan mudah dicerna 

oleh peserta didik sehingga mereka ingin mengaktualisasikannya.
39

 

e. Targhib dan Tarhib, yaitu dengan memberikan ganjaran terhadap 

kebaikan dan sanksi terhadap keburukan. Agar peserta didik 

melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. 

f. Melalui nasihat-nasihat dan memberi perhatian. Para guru dan 

orangtua harus selalu memberikan nasihat-nasihat dan perhatian 

khusus kepada para siswa dalam rangka pembinaan akhlakul 

karimah.
40

 

g. Pembinaan akhlakul karimah dapat juga ditempuh dengan cara 

senantiasa menganggap diri memiliki banyak kekurangan daripada 

kelebihan sehingga berusaha sekuat mungkin untuk tidak berbuat 

kesalahan. 

h. Pembinaan akhlakul karimah dapat pula dilakukan dengan 

memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina sesuai 

dengan usia peserta didik.
41

 

Sejumlah metode yang telah di paparkan di atas sangat penting 

dalam pembinaan akhlakul karimah. Maka dalam pengunaan metode harus 

tepat agar tujuan pembinaan akhlakul karimah ini tepat sasaran. 
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4. Pembinaan Akhlakul Karimah di Sekolah  

Pembinaan akhlakul karimah siswa di sekolah berarti berbagai 

upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka pembentukan akhlak 

siswa yang sesuai dengan kultur sekolah yaitu kultur akhlak mulia.  

Menurut Darmiyati Zuchdi, ada empat hal yang harus ditekankan 

dalam penanaman nilai yang bermuara terbentuknya akhlak mulia, yaitu 

penanaman nilai, keteladanan nilai, fasilitasi, serta pengembangan 

keterampilan dan akademik.  

Dalam upaya mendidik dan membina akhlakul karimah di 

Madrasah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam pembinaan 

akhlakul karimah yakni dengan cara: 

a. Mengawasi perilaku anak agar tidak bergaul dengan anak-anak nakal, 

kalau ia melakukan kesalahan mereka harus diserahkan bahkan diberi 

hukuman asalkan yang bersifat mendidik. 

b. Mengaktifkan dan membiasakan anak untuk melakukan ibadah dan 

acara-acara keagamaan, karena hal ini dapat meluhurkan budi 

pekertinya. 

c. Selalu menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia dan 

makhluk lainnya.
42

 

Berdasarkan konsep akhlak mulia, ada beberapa nilai-nilai yang 

sangat penting untuk dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

                                                             
42

  Mahjuddin, Konsep Dasar Pendidikan Akhlak, (Jakarta: Kalamulia, 2002), h. 34 
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hari, terutama bagi siswa di sekolah.
43

 Maka dari itu, untuk membentuk 

siswa memiliki akhlakul karimah, haruslah dilakukan pembiasaan-

pembiasaan yang didalamnya termuat nilai-nilai akhlak mulia seperti: 

a. Taat kepada Allah 

b. Ikhlas, sabar 

c. Cinta ilmu  

d. Disiplin, tertib 

e. Berbakti kepada orangtua 

f. Berani dalam kebaikan, berkata benar 

g. Arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan 

h. Jujur dan amanah 

i. Penuh kasih sayang 

j. Menjaga diri dari perbuatan yang menghancurkan kehormatan dan 

kesucian diri.
44

 

 

Nilai-nilai akhlak mulia di atas diharapkan dapat dimiliki oleh 

setiap manusia khususnya para peserta didik yang tercermin dalam 

kehidupan mereka, baik di dalam maupun luar sekolah. Bentuk 

implementasi akhlak mulia ini bisa dalam ucapan-ucapan yang mulia 

(qaulan kariman) atau dalam perbuatan terpuji (amal saleh).
45

  

Pembinaan akhlakul karimah di sekolah sangat terkait dengan 

pengembangan kultur sekolah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam 

pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah, perlu diperhatikan prinsip-

prinsip penting berikut ini. 

a. Sekolah seharusnya dapat membentuk para siswa menjadi orang-orang 

yang sukses dari segi akademik dan nonakademik yang didalamnya 

terdapat nilai-nilai yang menyangkut sikap dan akhlak. 

b. Sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang 

mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama dan akhlak mulia pada 

                                                             
43

 Marzuki, Op.Cit., h. 97 
44

 Deden Makbulon, Pendidikan Agama Islam : Arah Baru Pengembangan Ilmu dan 

Kepribadian di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-1, 2011), h. 144 
45
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segala aspek kehidupan bagi seluruh warga sekolah terutama peserta 

didik 

c. Sekolah secara khusus menentukan kebijakan-kebijakan yang 

mengarah kepada pembangunan kultur akhlak mulia, terutama bagi 

para siswanya, seperti wajib shalat lima waktu (khusus di sekolah 

shalat zuhur berjamaah), shalat duha, serta peringatan hari besar 

agama.
46

 

d. Untuk pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah juga diperlukan 

program-program sekolah serta peraturan-peraturan atau tata tertib 

sekolah yang tegas dan terperinci yang mendukung kelancaran 

pengembangan kultur akhlak mulia tersebut. 

e. Agar pembinaan akhlak mulia para siswa lebih efektif, diperlukan 

keteladanan dari para guru (termasuk kepala sekolah) dan para 

karyawan di sekolah agar para siswa benar-benar  termotivasi dan 

tidak salah dalam penerapan nilai-nilai akhlak yang ditargetkan.
47

 

f. Pembinaan akhlak di sekolah dapat di dukung dengan membangun 

komunikasi yang harmonis antara guru, orangtua siswa, dan 

masyarakat sekitar sekolah. 

g. Membangun akhlak siswa secara utuh harus memerhatikan dua 

dimensi kehidupan manusia, yaitu dimensi vertikal  dalam rangka 

berakhlak mulia kepada Allah Swt. dan dimensi horizontal dalam 

rangka berhubungan kepada sesama manusia. 

h. Terwujudnya kultur akhlak mulia di sekolah juga membutuhkan sarana 

dan prasarana yang memadai. 

i. Sekolah sebaiknya memiliki buku panduan pengembangan kultur 

akhlak mulia yang komprehensif agar menjadi pedoman yang baku 

dalam pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah. 

j. Sebagai kelengkapan perangkat untuk kelancaran pengembangan 

kultur akhlak mulia, perlu juga dilakukan pengawasan dan evaluasi 

terhadap program pembangunan kultur akhlak mulia yang dilakukan di 

sekolah agar dapat diambil sikap yang tepat.
48

 

 

Prinsip-prinsip di atas dapat digunakan untuk pengembangan kultur 

akhlak mulia di sekolah secara umum. Jika prinsip-prinsip ini di 

khususkan untuk sekolah tertentu, perlu dilakukan penyesuaian-

penyesuaian agar diperoleh hasil yang optimal. 
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B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang relevan 

dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan penelitian 

pada permasalahan yang sama, yang perlu disampaikan dalam setiap 

penyusunan karya ilmiah penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan 

dilakukan oleh: 

1. Said Firdaus, pada tahun 2015 meneliti tentang “Pembinaan Akhlak Siswa 

Melalui Program Mentoring di Sekolah Menengah Islam Pertama Terpadu 

Al-Fityah Pekanbaru”. Menyimpulkan bahwa pembinaan akhlak siswa 

melalui program mentoring di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

Al-Fityah Pekanbaru dikategorikan “Baik”dengan persentase 78,31% yang 

berada antara 66%-80%.
49

 Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang pembinaan akhlak namun terdapat perbedaan, 

penelitian penulis tentang  program pembinaan akhlakul karimah yang 

memang sudah ada di sekolah sedangkan saudara Said Firdaus meneliti 

tentang pembinaan akhlak melalui program mentoring. 

2. Mhd. Yasir Arafat, pada tahun 2016 meneliti tentang “Keteladanan Guru 

dalam Pembinaan Akhlak Siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda 

Pekanbaru”.  Menyimpulkan bahwa keteladanan guru dalam pembinaan 

akhlak siswa di sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Huda adalah “Baik” 

                                                             
49

Said Firdaus, Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Program Mentoring di Sekolah 

Menengah Islam Pertama Terpadu Al-Fityah Pekanbaru, Skripsi FTK UIN SUSKA RIAU, 2015 
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dengan persentase 80%.
50

 Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang pembinaan akhlak namun terdapat perbedaan, 

penelitian penulis tentang pembinaan akhlakul karimah siswa secara 

menyeluruh sedangkan saudara Mhd. Yasir Arafat hanya fokus pada 

keteladanan guru dalam pembinaan akhlak siswa. 

3. Elfitri, pada tahun 2014 meneliti tentang “Peran Orang tua dalam 

Pembinaan Akhlak Anak di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar”. Menyimpulkan bahwa peran orang tua dalam 

pembinaan akhlak anak di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar termasuk 

dalam kategori “Berperan” dengan persentase 65,97% yang berada 

diantara 60% - 85%.
51

 Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang pembinaan akhlak namun terdapat perbedaan, penelitian 

penulis tentang pembinaan akhlakul karimah siswa secara menyeluruh 

sedangkan saudara Elfitri meneliti tentang peran orang tua dalam 

pembinaan akhlak anak. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap konsep teoritis. Konsep teoritis dalam uraian di atas masih 

bersifat umum, maka konsep tersebut akan dioperasionalkan secara konkret, 

sehingga dapat diteliti kebenarannya secara logis dan mudah diukur di 

lapangan serta mudah untuk dipahami. Adapun indikator pembinaan akhlakul 

                                                             
50

 Mhd. Yasir Arafat, Keteladanan Guru dalam Pembinaan Akhlak Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru, Skripsi FTK UIN SUSKA RIAU, 2016 
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Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Skripsi FDK UIN SUSKA RIAU, 2014 
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karimah siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa 

1. Guru sebagai pelaksana pembinaan akhlakul karimah siswa 

2. Guru memberikan waktu  pembiasaan ibadah sunnah kepada siswa dengan 

menganjurkan siswa melaksanakan shalat-shalat nawafil (shalat sunnah). 

3. Guru menjadi pelopor atau penggerak  ibadah wajib dengan berperan 

sebagai teladan bagi siswa 

4. Guru melakukan pendampingan kepada siswa agar membaca al-qur’an 

sebelum pelajaran pertama di mulai 

5. Guru membuat tata aturan pembinaan akhlakul karimah 

6. Guru memastikan seluruh tata tertib pembinaan akhlakul karimah di taati 

oleh siswa madrasah 

7. Guru mengawasi jalannya program pembinaan akhlakul karimah 

8. Guru senantiasa menjaga diri agar tetap berakhlakul karimah sebagai 

teladan bagi siswa 

9. Guru menentukan jenis sanksi yang akan di terapkan jika siswa melanggar 

tata aturan 

10. Guru memiliki catatan siswa yang melanggar tata aturan pembinaan 

akhlakul karimah 

11. Guru konsisten menerapkan sanksi yang telah di tentukan terhadap siswa  

yang melanggar tata aturan pembinaan akhlakul karimah 
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12. Guru membimbing dengan memberikan nasehat kepada siswa yang 

melanggar tata aturan pembinaan akhlakul karimah 

13. Guru membangun komunikasi yang harmonis antara guru dengan orang 

tua siswa untuk keberhasilan pembinaan akhlakul karimah  

 


