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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama universal 1 yang meliputi semua aspek kehidupan

manusia.2 Namun sekurangnya ada tiga aspek penting yang menjadi dasar dari

semua aspek yang lain, yaitu: akidah, syari’ah, dan akhlak. Ketiganya membentuk

nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan manusia.

Nilai di dalam agama Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-

prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan

kehidupannya di dunia ini. Nilai-nilai Islam yang tegas, pasti dan tetap tidak

berubah karena keadaan, tempat dan waktu, adalah nilai yang bersumber kepada

agama.3

Agama Islam mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan

manusia. Agama Islam hendaknya dipahami sekaligus dibangun di atas

pandangan komitmen  kebersamaan yang menitikberatkan kepada nilai spritualitas

dan aktualitas. Peran agama Islam sangat penting dilakukan berkaitan dengan

bagaimana para pemeluk agama itu beraktualitas dengan perkembangan

kehidupan. 4 Agama merupakan pengikat kehidupan manusia yang diwariskan

1Abul A’la Al Mawdudi, Towards Understanding Islam, (Kualalumpur : A.S.Noordeen.
1990). hlm. 17

2‘Abd Halim Mahmud, Fahm Usul al-Islam, (Kairo : Dar al-Taba’ah wa al-Nasr al-
Islamiyah, 1994) hlm. 27

3Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 155-156
4 M. Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama,

2005), hlm 73-74
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secara berulang dari generasi ke generasi.5 Nilai-nilai Islam merupakan tingkatan

integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi yang baik. Nilai Islam bersifat

mutlak kebenarannya universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama

mengatasi rasio, perasaan, keinginan nafsu-nafsu manusiawi. Nilai-nilai Islam

mengontrol akhlak seseorang, karena akhlak yang baik merupakan pondasi yang

kokoh bagi terciptanya hubungan yang baik.6

Misi dari agama Islam adalah penyempurnaan akhlak seperti yang terdapat

dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Sebagaimana dalam Al-Qur’an suart Al-Ahzab

ayat 21 yang berbunyi:






“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.7

Islam sangat memperhatikan masalah pembinaan akhlak. Hal ini  dapat

dijumpai dari sunnah nabi Muhammad SAW, seperti terlihat dalam ucapan dan

perbuatannya yang mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip  akhlak. Adapun

hadits yang menyebutkan bahwa  Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang yang paling berat timbangan

amal baiknya di akhirat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang

paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tegasnya

beliau mengatakan sebagai berikut:

5Ahmad Norma Permata, Metodologi Studi Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000),
hlm.  18

6Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak mulia, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 81
7 Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Cv Pustaka Agung

Harapan, 2006).
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انما بعثت التمم مكا رم اال خالق

Artinya: Aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia. (H.R Ahmad).8

Islam menetapkan keseimbangan tersempurna dalam akhlak. Akhlak

diartikan sebagai filosofi yang berkaitan dengan pribadi manusia serta perangai

dan tingkah lakunya. 9 Tetapi, sangat disayangkan di zaman sekarang, banyak

orang-orang yang akhlaknya tidak sesuai syari’at yang dianjurkan oleh agama

Islam itu sendiri terutama para remaja.10 Merosotnya nilai-nilai Islam tidak hanya

melanda remaja-remaja yang berada di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah

merebak sampai ke pelosok desa. Perkembangan global di segala bidang

kehidupan selain menjanjikan kemajuan tetapi di suatu pihak mengindifikasikan

kemunduran akhlak di pihak lain.

Disamping itu era informasi yang berkembang pesat pada saat ini dengan

segala dampak positif dan negatifnya telah menyebabkan terjadinya pergeseran

nilai di kalangan remaja. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

seringkali tidak seimbang dengan penanaman nilai-nilai Islam, sehingga

memunculkan gejala baru berupa krisis akhlak terutama terjadi di kalangan

remaja. Hal seperti ini juga terjadi di Desa Terantang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

Ada perbedaan yang signifikan dalam pengamalan nilai-nilai islam remaja

di Desa Terantang. Kondisi seperti ini dapat dilihat bahwasanya pada zaman

dahulu sebelum terimbas oleh zaman modernisasi, remaja di Desa Terantang lebih

8Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2003), hlm-3
9Muhammad Kamal Ibrahim Ja’far, Al-falsatu wa al Akhlak, (Darul Kitab Al-Jami’ah,

1967),  hlm. 151
10Ali Abdul Halim Muhammad, Op. Cit . Akhlak Mulia , hlm.  26-27
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kuat memegang sekaligus mengamalkan nilai-nilai Islam. Remaja-remaja pada

masa itu tidak berpendidikan tinggi tetapi, mengamalkan nilai Islam, seperti rajin

pergi ke mesjid dan mushalla, mengikuti pengajian dan wirid yang ada di mesjid

dan mushalla tersebut. Dari sisi kehidupan sosial mereka menghormati orang tua,

dan malu kalau melakukan perbuatan  tercela. Sementara remaja zaman sekarang

walaupun mempunyai pendidikan tinggi tetapi tidak mencerminkan akhlak baik,

dan kehidupannya ini dapat dilihat dari pengamalan nilai keagaaman seperti

memakmurkan mesjid dan mengikuti kegiatan wirid. Kurangnya penghormatan

kepada  orang tua bahwa rasa malu dalam melakukan perbuatan tercela pun sudah

mulai hilang.11

Dari fenomena yang ada penulis ingin mengetahui tentang bagaimana

Nilai-nilai Islam dalam Membentuk Akhlak Remaja . Penulis ingin mengkaji

lebih jauh lagi mengenai pembahasan ini dalam bentuk karya ilmiah yang

berjudul: Peranan Nilai-nilai Islam dalam Membentuk Akhlak  Remaja di

Desa  Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, dan karena permasalahan  yang di

bahas dalam penelitian ini ‘peranan remaja dalam membentuk akhlak’. Untuk itu

dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akhlak remaja di Desa Terantang?

2. Bagaimana peranan nilai-nilai Islam dalam membentuk akhlak remaja di

Desa Terantang?

11 Wawancara dengan nenek Misnarsyam pada tanggal 02 juni 2012
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3. Bagaimana upaya untuk memperbaiki akhlak remaja di Desa Terantang?

C. Alasan Memilih Judul

Persoalan akhlak merupakan aspek terpenting dalam ajaran Islam. Sebab

baik buruknya suatu negara tergantung pada akhlak masyarakat. Penulis akan

memfokuskan penelitian ini pada Desa Terantang, yang merupakan salah satu

desa di Kabupaten Kampar dengan slogan Serambi Mekkah. Dilihat pada

fenomena yang terjadi sekarang, banyak remaja yang tidak mengindahkan nilai-

nilai Islam. Penelitian inipun memberikan gambaran kepada pemerintah, ninik

mamak, masyarakat untuk membina akhlak remaja.

D. Batasan Masalah

Mengingat banyak permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian

ini, sebagaimana terlihat dalam permasalahan, maka pembahasan dalam penelitian

ini hanya difokuskan bagaimana peranan  nilai-nilai Islam dalam  membentuk

akhlak remaja di Desa Terantang?.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang istilah yang

digunakan dalam karya ini nilai-nilai Islam dalam membentuk akhlak remaja di

Desa Terantang. Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu

peristiwa.12 Adapun peranan yang dimaksud disini adalah peranan nilai-

nilai islam dalam membemtuk akhlka remaja.

12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Edisi
Ketiga, Balai Pustaka, 2002), hlm1051
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2. Nilai-nilai adalah  mutlak dan abadi yang diberikan oleh Tuhan kepada

manusia.13 Hal-hal yang bermanfaat atau penting untuk kemanusiaan.

3. Islam adalah: berserah diri tunduk dan patuh kepada Allah lahir dan

bathin. 14 Islam juga merupakan prinsip-prinsip kehidupan yang

diturunkan allah swt kepada Rosullullah SAW untuk seluruh manusia

berisikan elemen akidah, syari’ah dan akhlak.15

4. Akhlak adalah : tingkah laku manusia yang mengandung nilai baik atau

buruk sesuai norma-norma dan tata susila.16

5. Remaja adalah : masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari

kanak-kanak menuju dewasa. Atau dapat pula dikatakan bahwa masa

remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa

dewasa.17 Remaja usia muda antara 13 sampai 19 tahun. 18

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui akhlak remaja di desa Desa Terantang.

b. Untuk melihat peranan nilai-nilai Islam dalam membentuk akhlak

remaja Desa Terantang.

2. Kegunaan penelitian

13Titus Smith, Nolan, Living Issues In Philosophy, H.M Rasyidi (penerjemah) Persoalan-
Persoalan Filsafat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 122

14Abdullah  Habanakah, Pokok-Pokok Aqidah Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm.
77

15Abul A’la Al-Mawdudi, Towards Understanding Islam, (Kuala Lumpur: A.S.Noordeen,
1990), hlm. 17

16 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah,
2007) , hlm. 3

17Zakiah Daradjat,Op. Cit, hlm. 86
18Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern

English Press,1995) hlm. 1256
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1. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat khususnya para

mahasiswa di Desa Terantang.

2. Sebagai kontribusi untuk menyelesaikan salah satu permasalahan di

Desa Terantang dan dapat digunakan untuk kebijakan Pemkab

setempat.

3. Untuk memenuhi persyaratan program studi S1 [Strata Satu] dan

dapat meraih gelar sarjana pada jurusan Aqidah Filsafat Fakultas

Ushuluddin UIN Suska Riau.

3. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Berbicara tentang akhlak tentu tidak dapat dipisahkan dengan manusia

sebagai sosok ciptaan Allah yang sangat sempurna. Akhlak sangatlah urgen bagi

manusia. Pentingnya akhlak ini tidak saja dirasakan oleh manusia dalam

kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan

bermasyarakat, bahkan juga dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan akhlak di dalam Islam banyak di dibicarakan dan dimuat pada

Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sumber tersebut merupakan batasan-batasan dalam

tindakan sehari-hari manusia. Ada yang  menjelaskan arti baik dan buruk.

Memberi informasi kepada umat, apa yang semestinya harus diperbuat dan

bagaimana harus bertindak. Sehingga dengan mudah dapat diketahui, apakah

perbuatan itu terpuji atau tercela, benar atau salah. 19 Konsepsi ajaran akhlak

menurut Islam adalah menuju perbuatan amal shaleh, yaitu semua perbuatan baik

19A. Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1997), hlm. 149
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dan terpuji, berfaedah dan indah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat

yang diridhai Allah, sedangkan amal shaleh itu sendiri adalah inti  ajaran Islam.

Akhlak adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan hewan.

Manusia yang lari dari sifat insaniyah adalah sangat berbahaya dari binatang buas.

Dengan demikian, jika akhlak telah lenyap dari diri masing-masing manusia,

kehidupan ini akan kacau balau, masyarakat menjadi berantakan. orang tidak lagi

peduli soal baik atau buruk , halal  dan haram.20 Islam tidak menetapkan nilai-

nilai hanya pada wacana dan teori saja. Di samping mengajarkan teori tentang

akhlak, Islam juga menuntut umatnya mempraktekkan akhlak tersebut.21

Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 5 menjelaskan bahwa

budi pekerti yang bagus atau akhlak yang baik adalah satu sifat pemimpin para

utusan dan amal perbuatan orang-orang shiddiqin yang paling utama. Budi pekerti

yang baik itu sebagian daripada agama dan buah kesungguhan orang-orang

muttaqin. Budi pekerti yang buruk adalah racun pembunuh dan membinasakan,

perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dari sisi Tuhan semesta alam dan yang

memasukkan kejalan syaitan. Akhlak yang buruk itu adalah pintu-pintu terbuka

menujujalan ke neraka Allah yang dinyalakan naik sampai ke hati.22

2. Konsep Operasional

Dengan melihat literatur yang ada, penulis juga melihat bagaimana remaja

di Desa Terantang dalam tingkah laku kesehariannya.Untuk mencapai sasaran

20 Zaharuddin, Ar, Dkk, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,
2004), hlm. 13-15

21 Ibid, hlm. 59
22 Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin Jilid V, (Semarang: CV Asy-Syifa’, 2003), hlm 90-91
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yang dimaksud dalam penelitian ini penulis mengemukakan konsep operasional

sebagai berikut:

Nilai-nilai Islam diyakini ideal oleh remaja di Desa Terantang karena bisa

mengontrol akhlak seseorang. Tetapi kenyataannya akhlak remaja di Desa

Terantang tidak sesuai dengan yang semestinya menurut tuntunan  nilai-nilai

Islam itu sendiri.

G. Metode penelitian

1. Lokasi   penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Terantang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

2. Sumber data

1 Data primer

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan responden, untuk

mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Observasi adalah pengamatan terhadap sebuah objek.

2 Data sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku yang membahas

masalah nilai-nilai Islam dan akhlak.

3. Tekhnik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan

metode sebagai berikut:

1. Observasi penulis langsung mengamati tingkah laku remaja  dan

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.



10

2. Wawancara penulis langsung mengadakan wawancara langsung

dengan responden.

H. Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan dalam penelitian, penulis uraikan secara sistematis

yang terdiri dari dari:

Bab satu yang berisi  latar belakang,  alasan memilih judul, rumusan masalah,

batasan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian,  kerangka

teoritis dan konsep operasional, metode penelitian, Sistematika Penulisan. Bab

dua Prinsip-prinsip Akhlak dalam Islam, bab ini terdiri atas tiga pokok  yaitu

Definisi Akhlak, Pembagian Akhlak, Faktor yang mempengaruhi akhlak. Bab tiga

Kondisi Masyarakat Terantang yang berisi  Sejarah Desa Terantang, Monografi

dan Demografi, Sosial budaya,  Perekonomian, Pendidikan dan agama. Bab empat

Analisis Data yang berisi akhlak remaja di Desa Terantang, bentuk-bentuk akhlak

remaja yang ada di Desa Terantang, upaya memperbaiki akhlak remaja di Desa

Terantang. Bab lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan penutup.


