
10 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakekat Tokoh Agama 

1. Pengertian Tokoh Agama Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”1 mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini Agama Islam. Tokoh Agama berawal dari dua suku kata yaitu tokoh dan Agama, dalam bahasa sehari-hari tokoh berarti orang yang difigurkan, orang yang dituakan atau patut diteladani, dalam kamus bahasa Inggris kata tokoh senantiasa di bandingkan dengan2” famous, yang berarti terkenal, termashur” sedangkan dalam bahasa Indonesia maka dapat dikatakan sebagai figur, sedangkan Agama merupakan suatu keteraturan, jadi bila disimpulkan maka berarti suatu individu yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta dapat dijadikan suatu teladanan dalam pola kehidupan masyarakat. Lebih lanjut mengenai tokoh Agama dijelaskan oleh Din Samsudi bahwa: Tokoh Agama adalah orang yang memiliki keberpihakan terhadap ajaran Agama dan keberpihakan itu dibuktikan dengan usaha memajukan kehidupan beragama dalam masyarakat melalui ide-ide, karya tulis, maupun peranan secara langsung bersentuhan dengan pembangunan saranan dan prasaranan keagamaan.3                                                             1 Yowono. Kamus lengkap bahasa indonesia.( Surabaya: Arkolis,1999); h. 83 2 Rukhman, Kamus Lengkap Bahasa Inggris, (Yogyakarta: Cempaka, 2005); h. 792 3 Din Samsudin, Strategi Dakwah Dikalangan Masyarakat (Denpasar: 1993); h. 29 



11  Kedudukan tokoh Agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang Agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu, mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan masyarakat yang damai penuh persaudaraan dan saling menghargai maka akan tercipta manusia yang berakhlak mulia. Tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka dan terpandang serta sebagai pemimpin nonformal dikalangan masyarakat mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. Tokoh Agama biasa disebut juga sebagai pemimpin nonformal karena kemampuan dan karismatiknya, diikuti banyak orang walaupun pemimpin  tersebut tidak memimpin sebagai organisasi, tetapi kehadiran ditengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap pengembangan Agama Islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa mereka sekalipun. Ajaran Agama mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan individual maupun secara sosial. Seorang tokoh Agama mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, kemudian akan mengambil tugas-tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dia akan menyadari kekurangan dan kelebihan dirinya sebagaimana dia juga mengenal orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya.  Adanya kelebihan dan kekurangan maka akan senantiasa akan mengembangkan solidaritas sosial tertentu, dan kekurangan tersebut dia akan 



12  senantiasa berupaya menyempurnakan dan meningkatkan dirinya. Adanya kesadaran seseorang akan kelebihan dan kekurangan akan menjadi mudah serta menjadi sarana yang penting dalam meningkatkan kualitas anggota masyarakat secara keseluruhan. Malik  Bin Nabi menguraikan bahwa: Tokoh Agama adalah sejumlah orang Islam yang karena pengaruhnya begitu luas dan besar dalam masyarakat muslim baik pengetahuannya perjuangan menegakkan syariat Islam perilaku yang baik dan diteladani maupun karismatiknya cukup disegani masyarakat.4 Dalam definisi tersebut bahwa tokoh Agama mempunyai peran dalam pembinaan akhlak remaja yang pamoro’u kalawate dengan pengetahuan yang dimiliki akan membawa pengaruh besar terhadap masyarakat pada umumnya. Tokoh Agama merupakan panutan dalam masyarakat sekitarnya dan khusus bagi umat Islam. Tokoh Agama harus menampakkan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena ia memiliki ilmu Agama Islam yang lebih luas dan lebih baik pemahamanya terhadap ajaran Agama Islam di bandingkan dengan sebagian masyarakat. Menurut Taib Muin menyatakan bahwa: Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidang Agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.5 Disamping hal tersebut, pengetahuan Agama tidak hanya diperoleh dalam jenjang pendidikan, tetapi di lingkungan nonformal maupun lingkungan informal banyak orang memperoleh pengetahuan Agama melalui seminar keagamaan.                                                            4 Malik Bin Nabi. Membangun Dunia Baru Islam.( Bandung: Mizan, 1994); h. 36 5 Taib Tahir Abdul Muin. Membangun Islam. (Bandung: PT. Rosda Karya, 1996); h. 3 



13  Hal ini keteladanan tokoh Agama selain memiliki gelar pendidikan formal, juga adanya pengakuan dalam masyarakat yang dianggap turut memastikan sebagai tokoh Agama yang disandangnya di samping itu, yang harus dimiliki seorang tokoh Agama adalah kemampuanya untuk menjadi panutan dalam pengenalan ajaran Agama Islam sehari-hari. Hal ini tergantung pada penilaian masyarakat terhadap tokoh Agama yang dinilai sangat penting karena hal ini sangat menentukan upaya pembinaan kehidupan beragama. 
1. Peran Dan Fungsi Tokoh Agama a. Pengertian Peran Pengertian peran dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata peran yang berarti “keikutsertaan dalam kegiatan”6 kemudian kaitanya dengan pengertian tersebut, Mayor Potak mengemukakan bahwa “peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menonjol dalam terjadinya sesuatu hal keadaan atau peristiwa tertentu.  Selanjutnya peran menurut Poerwadarminta adalah “suatu yang menjadi bagian dari atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa”7 sedangkan dalam sudut pandang sosiologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekarno bahwa peran mencakup 3 hal yaitu: a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, b) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi, c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.8 Beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun                                                            6 Ibid. h. 583 7 Purwadarminta. Kamus umum bahasa indonesia.( Jakarta: Balai Pustaka, 1982); h. 735 8 Soerjono. Soekarno. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali Press, 1990); h. 114 



14  kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai peran tokoh Agama. b. Peran Tokoh Agama Peran tokoh Agama dapat dilihat dari sejarah umat manusia terutama perkembangan Agama yang ada di dunia, dimana pada awal kelahiran suatu Agama tidak terlepas seseorang pribadi manusia yang disebut Nabi, Rasul atau pembawa ajaran Agama setelah mereka tiada, ajaran-ajaran Agama tersebut di dalam penyebaranya dilanjutkan tokoh-tokoh Agama. Seorang tokoh Agama harus menguasai serta mempunyai ilmu yang cukup tentang ajaran Agama yang dibawakan oleh Nabi, dan mampu mentransfer ilmunya itu kepada masyarakat pemeluk Agama di dalam menyebarkan syariat-syariat Agama terssebut. Jalur komunikasi mereka sangat berguna karena tokoh Agama memiliki hubungan batin yang  erat dengan pemeluk Agama sehingga tokoh Agama seyogyanya diikut sertakan bukan sebagai alat yang dimanfaatkan, tetapi memimpin Agama yang turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat beragama. Tokoh Agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar untuk menyebarkan ajaran Agama yang sebenar-benarnya, sehingga seorang individu pemeluk Agama dapat lebih mendalami ajaran Agama yang dianutnya, dan akhirnya mampu menjalankan segala perintah tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT.   Secara khusus peran dan fungsi tokoh Agama meliputi perkembangan dan pembinaan akhlak keagamaan individu pemeluk Agama, agar mempunyai 



15  akhlak yang sesuai dengan yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dan juga mencakup pembinaan akhlak keagamaan dalam kehidupan keluarga, masyarkat, bangsa dan negara. Menurut imam bawani, “ada tiga peran penting tokoh Agama dalam pembinaan akhlak yaitu peran kaderisasi, peran pengabdian dan dakwah”9 a. Peran kaderisasi, dimana tokoh Agama mempunyai peran melaksanakan kegiatan kaderisasi ditengah masyarakat tokoh Agama islam dengan kemampuan yang dimiliki dituntut mampu melaksanakan kaderisasi. Melakukan kaderisasi berarti menurut tokoh Agama bergabung dalam suatu wadah (pengabdian diri) yang dikelolah sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi. b. Peran pengabdian, dimana tokoh Agama mengabdikan diri secara langsung dalam kegiatan masyarakat. Dimana tokoh Agama harus hadir ditengah-tengah masyarakat, membantu dan membimbing kearah kemajuan. Tokoh Agama bertindak dalam masyarakat yang ingin membebaskan masyarakat dari segala belenggu kehidupan yang membayur ke dalam masyarakat kearah yang lebih baik. Tokoh Agama harus bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bersikap yang  mencerminkan pribadi muslim dan dalam setiap perilakunya  dijadikansuri tauladan bagi masyarakat. c. Peran dakwah, karena berdakwah meupakan kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Agama dan                                                            9 Imam Bawani, Cendernisasi Islam Dalam Prespektif Pendidikan Islam, (Surabaya, bina frima, 1991), h. 5 



16  dapat mengajak, mendorong dan memotivasi orang lain. Tokoh Agama Islam berperan menangkal praktek kehidupan yang tidak benar dan meluruskan pada jalan yang benar, menggunakan gagasan yang kreatif, berbagai sektor pembangunan, menemukan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang membangun, menyadarkan manusia tentang kehidupan masa depan yang lebih baik. Tokoh Agama memiliki kapasitas untuk memanusiakan manusia (proses humanisasi) melakukan penegakkan kebenaran dan pencegahan kemungkaran (proses liberal) dan menciptakan masyarakat berkeyakinan yang teguh. d. Fungsi Tokoh Agama Tokoh Agama Islam memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembinaan remaja pamoro’u kalawate pada khususnya di dalam masyarakat di Desa Patuno pada umumnya diantaranya yaitu: 1. Berperan sebagai informatif dan edukatif, di mana tokoh Agama memposisikan dirinya sebagai dai yang menyampaikan penerangan Agama dan mendidik masyarakat terutama remaja yang pamoro’u kalawate dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Berperan sebagai konsultatif, dimana tokoh Agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat terutama remaja pamoro’u kalawate yang banyak membutuhkan pembinaan. 



17  3. Berperan sebagai advokatif, dimana tokoh Agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat khususnya remaja dari berbagai ancaman, serta hambatan yang merugikan akidah serta merusak akhlak. 
B. Hakekat Pembinaan Secara harfiah membina berarti pemeliharaan secara dinamis dan berkesinambungan. Secara konteks dengan suatu kehidupan beragama maka pengertian membina adalah segala usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran memeilihara secara terus menerus terhadap tatanan nilai Agama agar segala perilaku kehidupannya senantiasa diatas norma-norma yang ada dalam tatanan itu namun perlu dipahami bahwa membina tidak hanya berkisar pada usaha untuk mengurangi serendah-rendahnya tindakan-tindakan negatif yang dilahirkan dari suatu lingkungan yang bermasalah, melainkan membina harus merupakan terapi bagi masyarakat untuk mengurangi perilaku buruk dan tidak baik dan juga sekaligus bisa mengambil manfaat dari potensi masyarakat, khususnya generasi mudah.10 Membangun kesadaran bagi generasi bukanlah hal yang gampang untuk tercapai secara maksimal, tetapi dalam membina kesadaran yang menjadi hal pokok untuk dibangun. Kesadaran hendaknya disertai niat untuk mengintensifkan pemiliknya nilai-nilai dari pada yang sudah dimiliki, sebab dengan cara tersebut akan mampu mewujudkan pemeliharaan yang dinamis dan berkesinambungan.11                                                            10  Departemen Pendidikan Dan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Jakarta Press 1995); h. 504 11  Abdul Mujib, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2001); h. 199 



18  
C. Hakekat Akhlak 

1. Pengertian Akhlak  Kata akhlak adalah jamak dari kata khilqun atau khuluqun yang artinya sama dengan arti akhlak.12 Kata akhlak dalam Al-Qur`an sebagaimana firman Allah surat Al-Qalam ayat 4.  ٍEFHِJَ KٍُMNُ PَٰMQََR SََّUَِوإ Terjemahanya: ”dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.13 Menurut kamus umum bahasa Indonesia akhlak adalah budi pekerti, watak dan tabi`at. Akhlak berasal dari kata “akhlaq” yang merupakan jama` dari “khulqu” dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi. Tabi`at dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu akhlak yang mulia (Al-Akhlaqul Mahmudah) dan akhlak yang buruk ( Al-Akhlaqul Mazmumah).14 Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai, atau tabi’at. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaanya. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka                                                            12Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2. 13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Surabaya: Mahkota, 2002), h. 826 14Damanhuri Basyir, Strategi Pembentukan Manusia Berkarakter” Refleksi Konsep Insan 
Kamil dalam Tasawuf” (Banda Aceh: Lembaga naskah Aceh dan Arraniry Press, 2013), h. 3. 



19  disebut akhlak (Mazmumah), sebaliknya apabila perilaku tersebut baik maka disebut akhlak yang mulia (akhlak mahmudah).15 Beberapa pendapat para ulami mengenai definisi akhlak antara lain: a. Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama). Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma Agama, dinamakan akhlak yang baik. Tetapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk. b. Al-Qurthuby menekankan, bahwa akhlak itu merupakan bagian dari kejadian manusia. Oleh karena itu, kata al-khuluq tidak dapat dipisahkan pengertianya dengan kata al-khilqah, yaitu fitrah yang dapat mempengaruhi perbuatan setiap manusia. c. Ibnu Maskawih akhlak yaitu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan  tanpa melaluli pertimbangan fikiran (lebih dahulu). d. Ibnu Athir menjelaskan bahwa: hakikat makna khuluq itu, ialah gambaran batin manusia yang tepat ( yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedang khalqu merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi rendahnya tubuh dan lain sebagainya). e. Muhammad bin Ali asy-Syariif al-Jurjani berpendapat bahwa akhlak adalah istilah bagi sesuatu sifat yang tertanam  kuat dalam diri, yang darinya terlahir                                                            15 Ibid. h. 23 



20  perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berfikir dan merenung. Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-perbuatan yang indah menurut akal dan syariat dengan mudah, maka sifa tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika darinya terlahir perbuatan-perbuatan buruk, maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang buruk.  Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa akhlak dapat dikatakan sebagai perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan jiwannya dan pada saat melakukan perbuatan tersebut biasannya seseorang tanpa berfikir terlebih dahulu akan tetapi langsung melakukan dengan ringan dan mudah. 
2. Pembagian Akhlak Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para Nabi dan orang-orang shiddiq, sedangkan akhlak yang buruk merupakan sifat para syaitan dan orang-orang tercela. Maka pada dasarnya, akhlak itu menjadi dua macam jenis antara lain: a) Akhlak baik atau terpuji (Al-Akhlaaqul Mahmudah), yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. b) Akhlak buruk atau tercela (Al-Akhlaaqul Madzmumah), yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain.  Di antara contoh-contoh dari ahlak terpuji (Al- Ahlaaqul Mahmudah) adalah: a. Akhlak baik terhadap Allah di antaranya: 



21   Akhlak yang baik kepada Allah berucap dan bertinggkah laku yang terpuji terhadap Allah, baik melalui ibadah langsung kepada Allah seperti shalat, puasa dan sebagainya maupun melalui perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan dan komunikasi dengan Allah diluar badah itu. Berakhlak yang baik antara lain melalui: 1) Beriman, yaitu meyakini fujud dan Keesaan Allah serta meyakini apa yang difirmankan-Nya, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, iqhda an qadar. Beriman merupakan fondamen dan seluruh bangunan akhlak Islam. 2) Taat, yaitu patut kepada perintah-Nya dan menjauhi segalah larangan-Nya. Sikap taat kepada perintah Allah merupakan sikap yang mendasar setelah beriman. 3) Ikhlas yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah dengan mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah. 4) Khusyuk, yaitu melaksanakan peritah dengan sungguh-sungguh. 5) Husnudzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah. 6) Tawakkaly, yaitu mempercayai diri kepada Allah dalam melaksanakan sesuatu kegiatan atau rencana. 7) Syukur. Yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah baik dengan perkataan maupun dengan tindakan atas nikmat yang telah diberikan-Nya. 8) Betasbih, yaitu mensucikan Allah dengan ucapan yaitu memperbanyak mengucapkan Subahanaulah (Maha Suci Allah). 9) Istighfar, yaitu meminta ampunan kepada Allah atas segalah dosa yang telah dibuat. 10) Do’a, yaitu meminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan cara yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.16  b. Akhlak baik terhadap sesama manusia, diantaranya: 1) Akhlak terhadap orang tua Akhlak terhadap orang tua sanagat ditekankan oleh ajaran Islam. Bahkan dosa anak kepada orang tua termasuk dosa besar yang siksanya tidak hanya diperoleh diakhirat, tetapi juga dalam hidup di dunia. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan akhlak mahmudah terhadap orang tua adalah patuh, yaitu menaati                                                            16  Damanhuri Basyir, Kawasan Studi Akhlak, (Banda Aceh: Arraniry Press Dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), h. 106 



22  perintah Allah, kecuali perintah itu bertentangan dengan perintah Allah, yaitu berbuat kepada mereka sepanjang hidupnya. Dengan berlaku lemah lembut dengan perkataan maupun tindakan, merendahkan diri dihadapannya, berterima kasih, membantu mereka dalam berbagai hal dan kesempatan, merawat mereka dikala sakit dan menshalatkan mereka manakala meninggal dunia serta berdo’a untuk mereka dan meminta doa kepada mereka.17 2) Akhlak terhadap diri sendiri a) Sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan ketika mendapat musibah. b) Syukur, sikap berteriama kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah dengan memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah, sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturan-Nya. c) Tawadduk, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan diri orang lain. 3) Akhlak terhadap lingkungan                                                            17 Ibid. h, 2 



23  Misi Agama Islam adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup. Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusia sebagaikhalifah di muka bumi, yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas memakmurkan, mengelola, melestarikan alam. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya.   Memakmurkan alam adalah mengelola sumber daya sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Allah menyediakan bmi yang subur ini untuk disikapi manusia dengan kerja keras mengelola dan memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambahan yang tinggi.  3. Sumber Pembinaan Akhlak Dalam konsep akhlak segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji dan tercela, semata-mata berdasar kepada Al- Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, dasar pembinaan akhlak adalah Al-Qur’an dan  Hadis. Bertitik tolak dari pengertian akhlak yang mengandung arti kelakuan, maka dapat dikatakan bahwa kelakuan manusia itu beraneka ragam sesuai dengan firman Allah SWT. QS. Al-Lail (92) :4  Terjemahan:“Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.” (al-Lail 
(92):4) Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai antara lain kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk serta objeknya yakni kepada siapa kelakuan itu ditujukan. Tidak dapat dipungkiri pada diri manusia terdapat 



24  dua potensi yaitu potensi kebaikan dan keburukan sesuai dengan firman Allah SWT. QS al-Balad (90) :10 
çµ≈oΨ÷ƒ y‰yδ uρ È øy‰ô∨̈Ζ9 $# ∩⊇⊃∪ Terjemahan: “Dan kami telah menunjukkan kepadamu dua jalan” (QS Al-

Balad (90):10) Pada dasarnya manusia terdiri dari dua potensi yaitu kebaikan dan keburukan, namun pada diri manusia ditemukan isyarat-isyarat dalam Al-Qur’an bahwa kebajikan lebih  dahulu  menghiasi  diri  manusia  dari  pada  kejahatan,  dan  bahwa  manusia  pada dasarnya cenderung kepada kebajikan. Kecenderungan manusia kepada kebaikan lebih dominan disebabkan karena pada diri manusia ada potensi fitrah (kesucian) yang dibawa sejak lahir. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yaitu: Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, 

maka orang tuanyalah yang menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Prinsip akhlak yang paling menonjol ialah bahwa manusia bebas melakukan tindakan-tindakannya, manusia punya kehendak untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Ia merasa bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya dan harus menjaga apa yang dihalalkan dan diharamkan. Maka tanggung jawab pribadi ini merupakan prinsip akhlak yang paling menonjol dalam Islam dan semua urusan keagamaan seseorang selalu disandarkan pada tanggung jawab pribadi. Allah berfirman dalam al-Qur’an (QS al-An’am :164.) 



25   Terjemahan Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 

padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang 

membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya 

sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya 

kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (QS al-An’am :164). Dari ayat dan hadis diatas jelas bahwa al-Qur’an dan hadis Rosul merupakan sumber akhlaqul karimah dalam ajaran Islam.  4. Tujuan Pembinaan Akhlak Islam menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak ynag mulia ini sangat ditekankan karena disamping akan membawa kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa kebahagiaan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang, tujuannya  adalah untuk mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat.18 Para ahli pendidikan Islam berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan  akhlak. Muhammad Athiyah Al-Abrasy mengatakan pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat                                                            18 Muhammad Azmi.  Kisah Hadist Pilihan Dan Cerita-Cerita Teladan, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2015), h. 61. 



26  bijaksana, sopan dan beradab. Jiwa dari pendidikan Islam pembinaan moral atau akhlak. Ibnu Maskawaih merumuskan tujuan pembinaan akhlak yaitu terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempura dalam arti yang sempurna. Tujuan pembinaan akhlak bersifat menyeluruh yakni mencakup kebahagiaan hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Allah Swt mengambarkan dalam Al-Qur’an tentang janji-Nya terhadap orang yang senantiasa berakhlak baik, diantaranya (QS. an-Nahl : 97)    Terjemahan: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan 
Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 
apa yang telah mereka kerjakan ( QS. An-Nahl : 97). Dalam hal ini salah satu contoh dari misi kerasullan N a b i  M u h a m m a d  SAW Yang utama adalah untuk menyempurnakan  akhlak  yang  mulia.   Dalam   salah   satu   hadisnya  beliau menegaskan: ا���ق \]��� ��	� 
�� Artinya: Sesungguhnya  Aku  (Nabi  Muhammad)  diutus  untuk ا��� .
menyempurnakan akhlaq yang mulia (HR. Baihaqi).19                                                            19 Abuddin Nata,  Akhlak Tasawuf,  ( Jakarta:  PT Raja Grafindo, 2018), h. 158. 



27  Orang yang selalu melaksanakan akhlak baik, mereka akan senantiasa memperoleh kehidupan yang baik, mendapatkan pahala yang berlipat ganda diakhirat dan akan dimasukkan kedalam surga. Dengan demikian orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan keberuntungan hidup di dunia dan akhira. 
5. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak  Ruang lingkup pembinaan akhlak yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap  alam sekitar. Penulis menguraikan pembagian akhlak yaitu sebagai berikut: a. Akhlak Terhadap Allah Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai khalik.20 Dalam pelaksanaannya akhlak kepada Allah dapat dilakukan dengan cara memujinya, yakni adanya pengakuan tiada Tuhan  selain  Allah  yang  menguasai segalanya. Sehingga dalam merealisasikannya seorang  hamba  bisa melakukannya dengan berbagai cara diantaranya: mengesakan Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berdoa khusus kepada Allah, Zikrullah, Bertawakkal, bersyukur kepada Allah.21 Menurut Abuddin Nata dalam buku Akhlak Tasawuf, minimal ada empat alasan kenapa manusia harus berakhlak kepada Allah. 1) Karena Allah lah yang telah menciptakan manusia (lihat QS.al-Thariq: 4-7).                                                            20 Muhammad Azmi, Op. Cit., h. 63 21 Abuddin Nata, Op. Cit., h. 149-150 



28  2) Karena Allah yang telah memberikan perlengkapan pancaindra, berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari,  disamping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia(lihat QS.al- Nahl:78). 3) Karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan sebagainya (lihat QS.al-Jatsiyah:12-13). 4) Allah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya akan kemampuan menguasai daratan dan lautan (lihat QS.al-Isra’:70).22 b. Akhlak terhadap sesama manusia meliputi akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak terhadap tetangga, dan akhlak terhadap guru yaitu: 1) Akhlak terhadap diri sendiri yaitu sebelum berakhlak baik terhadap yang lain, terlebih dahulu kita harus berakhlak baik terhadap diri sendiri, adapun akhlak terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan: menjaga kesucian diri, menutup aurat, selalu jujur serta ikhlas, berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain, dan menjauhi segala perbuatan sia- sia.23 2) Akhlakepada orang tua yaitu berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Hal itu dapat dibuktikan dalam bentuk-bentuk                                                            22 Kasmuri Selamat, Ihsan Sanusi, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Kalam mulia, 2012), h. 67 23 Muhammad Azmi, Loc. Cit., h. 67 



29  perbuatan antara lain: menyayangi dan mencintai mereka dengan bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan santundan lemah lembut sebagaimana firman Allah di dalam QS. al –Isra : 23    Terjemahan: Dan Tuhanmu telah memerintahkan  supaya kamu   

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat 

baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah 

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" 

dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang mulia (QS. al –Isra: 23 ) Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara mendoakan dan meminta ampunan untuk mereka. 3) Akhlak kepada Tetangga seperti saling mengunjungi, saling  membantu,  saling memberi, saling menghormati dan menghindari permusuhan dan pertengkaran. Allah berfirman dalam QS. Al – Imran : 103 



30   Terjemahan: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 

akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

Jahiliyah) bermusuh- musuhan,  maka Allah  mempersatukan  

hatimu,  lalu  menjadilah kamu  karena  nikmat Allah,  orang-

orang yang bersaudara; dan kamu  telah  berada ditepi jurang 

neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, 

agar kamu mendapat petunjuk. (QS. al–Imran: 103). 4) Akhlak terhadap guru adalah  orang  yang mendidik dan  memberikan ilmu pengetahuan kepada murid diluar bimbingan orang tua baik dirumah maupun di Sekolah, sehingga akhlak Kepada guru dapat diterapkan sebagaimana akhlak kita terhadap orang tua. Adapun akhlak yang harus dilakukan oleh murid terhadap guru adalah sebagai berikut: a) Murid harus mengikuti dan mematuhi guru. b) Murid mengagungkan guru dan menyakini kesempurnaan ilmunya. c) Murid harus menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. d) Murid harus mengamalkan tayamun yaitu mendahulukan tangan kanan ketika memberikan sesuatu kepada guru. 



31  e) Berkomunikasi dengan guru secara sopan santun dan lemah lembut)  Harus duduk sopan didepan guru. f) Murid tidak  mendatangi guru  tanpa  izin  terlebih  dahulu, baik  guru sedang sendiri maupun dengan orang lain.24 5).  Akhlak Terhadap lingkungan Pada dasarnya, Akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah, Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Makhluk yang lain selain manusia adalah hamba Allah seperti manusia. Al-Qur’an menggambarkan bahwa:   Terjemahan: Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di Bumi dan 

burung- burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan 

umat- umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun 

didalam Al-Kitab, kemudia kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS.al-An’am : 38). Beranjak dari ayat ini manusia dilarang menganiaya makhluk-makhluk yang ada. Bagaimanapun juga Allah telah menciptakan alam ini dengan tujuan yang benar. Dengan demikian manusia bukan hanya                                                            24 http://www./2013/06/ akhlak siswa-terhadap guru. 



32  diharapkan mencari kesenangan dan kemenangan saja, tetapi juga keselarasan dengan alam. 
D. Hakekat Remaja 

1. Pengertian Remaja  Remaja yang dimaksud yaitu, masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa, atau dapat dikatan bahwa masa remaja adalah masa perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa “kompromi masa penetapan masa remaja adalah rentang usia 12 tahun hingga 21 tahun Zakiah Dradjat berpendapat bahwa: sebenarnya masa remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh seseorang dari anak-anaknya menuju dewasa, atau dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah masa perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.25 
 Ukuran masa kanak-kanak adalah aspek psikologis dan sosial yang belum matang yang masih bergantung pada orang tua sementara usia dewasa dari kesanggupan anak berdiri sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan remaja tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, ada yang lebih awal pertumbuhannya menjadi remaja dan ada pula yang lambat pertumbhannya. 
 Perbedaan ini menyebabkan para ahli psikologi sulit untuk menentukan usia masa remaja namun, kendatipun bermacam-macam umur yang ditentukan sebagai batas yang menentukan masa remaja, namun pada umumnya ahli-ahli mengambil patokan antara 13-21 tahun. Sejalan dengan pendapat tersebut, Umar Hasim menjelaskan bahwa: “masa remaja adalah ketika berumur 13-18 tahun, ada                                                            25 Zakiyah Drajat. Ilmu-ilmu agama hukum bintang. (Jakarta: 2000); h. 63 



33  yang berpendapat antara 13-21 tahun, dan masa dewasa adalah setelah masa remaja, atau sekitanya.”26 
 Masa remaja adalah masa puber dan akhir balik dimana perkembangan fisik dan mental mengalami revolusi yang cepat sekali, mulainnya masa remaja atau akhir balik antara satu anak dan anak yang lain tidak sama, tapi sering berbeda, terkending selisih atau dua tahun kurang lebinya. Masa remaja dapat dilihat dari perubuhan fisiknya bagi laki-laki alat kelaminya telah menghasilkan sel-sel telur atau ovum, masih banyak ciri fisik yang tidak disebutkan satu persatu dalam tulisan yang terbatas ini. 
 Selain perubahan fisik yang dijalani remaja terdapat perubahan psikis Umar Hasim berpendapat bahwa: 1. Perasaan seksual semakin merangsang, bergairah dan romantis, ingin mencintai dan mencintai lawan jenisnya. 2. Mulai mementingkan dirinya sendiri dan mengagumi dirinya sendiri. 3. Terkadang cinta-cintanya menggelorah penuh rona dan bayangan yang indah dan ilusi khayalan. 4. Ia berpikir kritis tetapi mudah tersinggung, bila sedikit saja mendapat celaan. 5. Masa remaja ini ada yang mengatakan sebagai masa negatif masa penemuan diri. 6. Masa ini biasa dikatakan masa transisi.27   Sejalan dengan pendapat Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, masa remaja terbagi dua yaitu: 1. Masa pra pubertas (pueral) masa ini adalah masa peralihan dari masa sekolah menuju masa pubertas, dimana seorang anak yang telah besar, (puer” anak besar) ini sudah berlaku seperti orang dewasa tetapi dirinya belum siap, termasuk kelompok orang dewasa. 2. Masa pubertas (usia 14,0-18,0 tahun) pada masa ini seorang anak tidak                                                            26 Umar Hasan. Anak sholeh bin ilmu. ((Surabaya: 1999); h. 114 27 Ibid. h. 217-118 



34   lagi hanya bersikap negatif tetapi juga anak mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya (akunya). Serta mencari pedoman hidup. Untuk bekal kehidupannya mendatang.28  Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah masa dimana setiap anak melalui proses perubahan mendasar baik fisik maupun psikis dan pada masa ini segala bentuk problem dijumpai berkenaan dengan masa yang di laluinnya. Kategori remaja berdasarkan usia secara umum berkisar dari usia 13 hingga 21 tahun. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa pada periode ini terjadiperubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah terutama fungsi seksual perubahan-perubahan fungsi fisik dan psikis ini disebut perkembangan. Masa remaja atau masa pubertas dibagi menjadi tiga fase yaitu: “masa awal pubertas, disebut sebagai masa pueral atau masa pra pubertas, masa menetang kedua atau fase negatif dan masa pubertas kebenarannya kurang lebih 14 tahun.”29 Berbagai fase perkembangan remaja tersebut secara singkat di jelaskan  sebagai berikut. a. Masa Awal Pubertas Pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan remaja terjadi secara drastis, Andi Mappiare mengatakan bahwa:                                                            28 Abu Ahmadi Dan Munawar Sholeh. Psikologi perkembangan. Bineka Cipta, (Jakarta: 2005); h. 121-123 29 Kartini Karisma. Psikologi Anak Psikologi Perkembangan. Mundur Maju, (Bandung: 2007; h. 149 



35  Secara umum, terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat dalam masa remaja awal. Dalam jangka 3 atau 4 tahun anak bertumbuh hingga tingginya hampir menyamai tinggi orang tuanya pertumbuhan anggota-anggota badan dan otot-ototnya sering berjalan tidak seimbang. Hal semacam ini kadang-kadang menimbulkan ketidak serasian dan kekurangan harmonisan gerak.30 Dalam konteks perkembangan perilaku, masa remaja awal mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun perkembangan intelektual. Kartini Kartono menjelaskan bahwa: Masa puberal dan pra pubertas ini ditandai dengan perkembangan fisik yang melimpah-limpah, keadaan tersebut dapat menyebabkan tingkah laku bersamaan dengan pertumbuhan badan yang cepat sekali itu. Berlangsung pada intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar. Perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar. Perkembangan intelektual ini membangunkan macam-macam fungsi psikis dan rasa ingin tahu rohaniah, sehingga tumbuh dorongan yang kuat untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman baru.31 Masa puberal tersebut, perilaku remaja mengalami perubahan-perubahan yaitu, perilaku mencoba dengan yang didasarkan pada kesadaran dan pengalaman diri awal kehidupan. b. Masa Menentang Kedua Pada masa ini seorang remaja menunjukan perilaku dan tingkah yang melanggar peraturan karena di serang oleh rasa egois yang tinggi. Karini kartono menjelaskan :  Pada periode puberal kecenderungan-kecenderungan untuk menentang dan memberontak, yang didorong oleh perasaan hidup positif kuat dan kesadaran “aku” anak, karena itu periodeni disebut sebagai masa menentang atau trotzaliter dan dicirikan dengan ekspresi-ekspresi khas, seperti suka mogok, tidak atuh (dengar-dengaran), keras kepala, suka memprotes, melancarkan, banyak kritik, sombong merasa sudah dewasa, acuh tak acuh, semborono, suka berlagak, agresif, cepat marah dan besar mulut.32                                                            30 Andi mappiare. Psikologi Remaja. (Surabaya: Usaha Nasional, 1987); h. 29 31 Ibid. h. 151 32 Opcit. h. 163 



36  Masa menentang ini disebut pula masa transisi atau peralihan ledakan-ledakan perilaku yang menyolok dan revolusioner sifatnya. Timbulnya sikap dan perilaku seperti ini berimajinasi pada konflik batin dan gangguan emosional. 
c. Masa Pubertas Tahap perkembangan remaja juga ada yang dikenal dengan tahap masa pubertas Andi Mappiare dalam hal ini menjelaskan: Pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks (gonads) remaja, sesungguhnya merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan jasmani secara menyeluruh. Kalau pertumbuhan jasmani yang dikemukakan adalah hal yang`nampak dari luar maka perubahan-perubahan kelenjar-kelenjar sek ini merupakan suatu proses yang bekerja didalam.33 
E. Hakekat  kalawate 

1. Pengertian kalawate 

Kalawate merupakan salah satu jenis minuman yang diharamkan oleh Islam. Padahal, khamr sudah dianggap sebagai “kebutuhan primer” bagi sebagian kelompok dan golongan (tidak terkecuali kaum Quraisy di Mekah). Mereka biasa menggandengkan perbuatan tersebut dengan berjudi dan main perempuan. Ini merupakan salah satu penyebab rusaknya moral masyarakat dan secara tidak langsung berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Kalawate terbuat dari gula merah cair, gula merah batu, gula pasir, konau. Setelah itu dicampur semua bahan dan langsung direndam selama 7 hari, konau berfungsi untuk memancing bahan yang lain agar cepat mendidih. Penyaringannya masih terbuat dari bahan tradisionl yaitu terbuat dari bambu.                                                              33 Ibid. h. 49-50 



37  a. Larangan dilakukan secara bertahap 
Pertama, Umar bin Khattab, Mu’adz bin Jabal dan sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang khamar. Kemudian turunlah wahyu yang dinyatakan dalam Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 219:  ٌْمث �لُونََك َعِن الَْخْمِر َوالَْم�ِْرسِ ۖ قُْل ِفِهيَما ا��ثُْمهَُما '�ْكَربُ ِمْن نَْفِعهَِما ۗ �َْس ُ لَُمكُ اْ:8َِٓت لََعل*ُمكْ تََتَفك*ُرونَ َكِبٌري َوَم/َاِفُع -ِلن*اِس َوا� ُ ا;* ِ?َ يَُبّنيِ �لُونََك َماَذا يُْنِفُقوَن قُِل الَْعْفَو ۗ َكَذ@�  Terjemahanya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduannya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.34 َو�َْس
Kedua, tertera dalam surat al-Maidah ayat 90:  aِbَJَ dْ]ِ fٌgُْم ِرjََْزlُْب َواnoَUَْlَْوا \ُpِFْbَRَْوا \ُbْqَRْا nbََّUِا إrُs]َآ dَuvَِّRا nَwُّuَأ nَu ُهrُ{ِsَ|gْnَ} ِنnَ�Fْ َّ�Rا  .r�ُِM�ُْ� Eْ�َُّMQََR Terjemahanya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntungنَ 
Ketiga, ketika ada seorang mabuk akibat meminum khamar yang mengerjakan shalat dan membaca surat Al Kafirun secara berulang-ulang tetapi tidak benar, maka turun wahyu yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 43:  َنrُRrُ�َ� n]َ اrbَُMQَْ� Pَّٰ|�َ َرٰىn�َ�ُ Eُْ|Uََْ�ةَ َوأ َّoRا اrُ�\َ�َْ� jَ اrُs]َآ dَuvَِّRا nَwُّuَأ nَu                                                            34 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahanya. (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu 2011). H 18 



38  Terjemahanya: Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.  
2. Pengertian remaja pamoro’u kalawate 

 Berdasarkan fakfor yang konkrit, bahwa setiap anak memasuki usia balita atau berusia sekitar 7 tahun akan membutuhkan pendidikan, baik itu pendidikan dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan tidak hanya didapat melalui pendidikan formal atau yang sering disebut sekolah, tetapi pendidikan juga didapat dalam lingkungan informal yang bersumber dari keluarga, masyarakat dan lingkungan. Untuk menghindari perbedaan persepsi atau kesalah pahaman dalam persoalan pengertian pendidikan dan papamoro’u 

kalawate. Dalam UUD No. 30 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dijelaskan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.35   A Qadri A.Azizy mengemukakan pula bahwa “pendidikan adalah proses transfer nilai, pengetahuan dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda dapat bertahan hidup”.36 Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pemberian bimbingan kepada anak menuju pribadi yang terpuji.                                                            35 UU Guru Dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.( Jakarta: Cemerlang, 2003). h. 67 36 A Qadri A.Azizy. pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial. (Semarang: Aneka Ilmu, 2003); h. 9 



39  Remaja pamoro’u kalawate adalah seseorang yang telah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan dari tingkat SMP maupun SMA untuk belajar dan menerima pelajaran tetapi remaja tersebut masih melakukan pamoro’u kalawate. Menurut Asep Subhi Dan Ahmad Taufik: 
Kalawate adalah suatu minuman atau barang yang memabukkan, menghilangkan kesadaran dan membawa manusia ke alam bawa sadarnya sehingga pengguna menganggap kalawate adalah obat untuk melupakan masalah.37    

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Pamoro’u Kalawate Beberapa remaja terjerumus dalam masalah pamoro’u kalawate ada karena dipengaruhi lingkungan pergaulan antara lain: a. Lingkungan sosial  Keingintahuan yaitu motif ingin tahu, bahwa remaja selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya ingin tahu bagaimanakah rasanya pamoro’u kalawate. Kesempata, karena kesibukan orang tua atau keluarga dengan kegiatanya masing-masing atau akibat broken home yaitu kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frutasi, brutal dan susah diatur. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang kepada putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan. Namun hal tersebut disalah gunakan untuk memuaskan segala keinginan dirinya antara lain berawal dari pamoro’u kalawate.                                                             37 http://. Blogspot.Co.id/2016/11/minum-khamar-dan-berzina-a.htmI?m=1 



40  b. Kepribadian Rendah diri yaitu perasaan seseorang lebih rendah dari satu atau lain hal dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya, maka menyalah gunakan pamoro’u kalawate sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya. Emosional, emosi remaja pada umumnya lebih apabila pada masa puberitas, pada masa tersebut biasanya ingin lepas dari aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua untuk memenuhi kehidupan pribadinya, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik pribadi.  
F. Penelitian yang Relevan Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagian berikut: 1. Siti hajar pada tahun 2008, dengan judul penelitian peran tokoh Agama dalam meningkatkan pengamalan pelajaran Agama Islam masyarakat di Desa Lambusa Kecamatan Konda Konawe Selatan. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa tokoh Agama Islam berperan terhadap peningkatan pengamalan ajaran Agama Islam masyarakat di Desa Lambusa Kecamatan Konda. Peran yang dilakukan adalah sebagai motivator, pembimbing masyarakat melalui dakwah Islamiyah, pembina masyarakat melalu pendidikan Islam dan penggagas berdirinya lembaga pendidikan Islam nonformal. Tingkat pengamalan ajaran Agama Islam masyarakat di Desa Lambusa awalnya masih tergolong rendah 



41  dan walaupun terjadi peningkatan tetapi belum menunjukan tingkat yang signifkan38 2. Ading Lawid pada tahun 2009, dengan judul penelitian peranan tokoh Agama Islam dalam pembinaan akhlak masyarakat (Studi Di Kecamatan Unaha Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari) penelitian ini bahwa peran tokoh Agama dalam membentuk masyarakat yang bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kecamatan Unaha terlihat cukup baik mendukung warga masyarakat untuk mampu memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan peranan tokoh Agama Islam dalam membentuk masyarakat yang berpebgetahuan luas dalam bidang keagamaan di Kecamatan Unaha juga terlihat cukup baik yaitu melalui ceramah keagamaan dan dakwah-dakwah Islamiyah menyangkut ajaran Agama yang dianutya.39 Hasil penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini diantara perbedaanya adalah selain waktu dan tempat, obyek penelitian juga berbeda. Dimana penelitian sebelumnya peran tokoh Agama di fokuskan pada pembinaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan. Sementara pada penelitian ini peran tokoh Agama lebih difokuskan pada pembinaan akhlak remaja pamoro’u kalawate serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merusak akhlak remaja.                                                            38 Siti Hajar. “Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Didesa Lambusa 
Kecamatan Konda”.2008 39 Ading Lawid. “ Peran Tokoh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat 
Dikecamatan Unaha Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari”.2009 
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