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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw, yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq-nya, dengan dirinya dan dengan manusia sesamanya. Hubungan manusia dengan Khaliq-nya tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara mu’amalah dan uqubat (sanksi). Taqiyuddin an-Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam (Jakarta Selatan: HTI Press, 2008), h. 106 Dalam Islam akhlak merupakan suatu keutamaan bagi individu masyarakat dan menjadi tolak ukur di masyarakat dalam menilai orang lain. Salah satu tempat untuk membina akhlak ialah dalam pesantren, karena di pesantren anak akan dididik untuk berakhlak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.
Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang banyak hal yang berkaitan dengan agama Islam. Pondok pesantren menjadi suatu lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai tempat pendalaman ilmu agama terutama dalam bidang akhlak, bahasa Arab, Fiqh serta ceramah dan lain-lain.
1
Dengan demikian, maka akan semakin banyak generasi penerus dakwah Islam yang menyebarkan Islam di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran 104 sebagai berikut:
                  

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran/3: 104) Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 63

Dan juga firman-Nya:
                            

Artinya: ”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali Imran/3:110) Ibid., h. 64
Ayat di atas menjadi landasan bagi para penerus dakwah yang semakin meningkat dalam segi jumlahnya. Sehingga saat ini banyak orang yang mulai terbuka hatinya untuk terus mendakwahkan Islam. Pondok Pesantren merupakan tempat para santri dibina agar menjadi manusia yang nantinya berguna bagi masyarakat. Untuk menjadi manusia yang berguna tentunya harus memiliki kepribadian yang baik dan tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam.
Dalam Islam ada dua unsur pembentuk kepribadian manusia yaitu aqliyyah dan nafsiyyah. Aqliyyah yaitu sesuatu yang berkaitan dengan akal dan sejenis dengannya serta mempunyai sifat-sifat akal yakni cara yang digunakan untuk memahami atau menghukumi realitas (fakta) tertentu. Sedangkan akal sendiri berarti kekuatan yang dapat digunakan untuk menghukumi sesuatu. Jadi, pada dasarnya makna aqliyyah tidak dapat terlepas dari makna akal tersebut. Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual (Bogor: Al Azhar Press, 2010), h. 68
 Dan nafsiyyah berarti suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk memenuhi dorongan yang lahir dari kebutuhan jasmani dan naluri berdasarkan standar tertentu. Ibid, h. 71
Dengan demikian, jika aqliyyah dan nafsiyyah yang dimiliki manusia telah sesuai dengan Islam maka akan terbentuk pribadi yang baik. Untuk mendapatkan itu semua tentu tidak mudah dan membutuhkan perjuangan yang lebih, baik dalam hal mencarinya, terutama dalam hal pembinaannya.
Pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan di Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan merupakan suatu lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai tempat belajar dan membentuk manusia agar memiliki kepribadian yang baik (yang sesuai dengan Islam). Kepribadian tersebut yaitu sikap yang ditampilkan oleh para santri dan para santri ini dibina oleh para ustadz dan ustadzahnya dengan memberi pengajaran kepada para santri yaitu melalui pembelajaran Tuahid, Ta’limu Muta’allim, Tafsir Al-Qur’an, Hadits dan lain-lain.
Di tengah kemerosotan akhlak para anak di masyarakat dan juga minimnya figur yang dapat dijadikan panutan akhlak bagi anak, pesantren dijadikan sebagai alternatif bagi para orang tua yang menginginkan anaknya menjadi baik dan berakhlak mulia. Hal ini memang sejalan dengan fungsi pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan yang menjadikan para santri dibina untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, mendakwahkan Islam kepada masyarakat dan bahkan ada yang diutus untuk mengisi ceramah di masjid-masjid sesuai dengan jadwal masing-masing. Selain itu, di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan saat ini semakin banyak yang berminat untuk masuk dan menimba ilmu di dalamnya. 
Di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan para santri banyak diberi pembinaan yang berkaitan dengan akhlak melalui beberapa pengajaran yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan itu sendiri. Dalam pembinaannya ada sebagian yang mampu diterapkan oleh para santrinya dan ada pula santri yang tidak menerapkannya. Hal ini dapat dilihat bahwa akhlak santri di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan ada yang sesuai dengan Islam ada juga yang tidak mencerminkan sikap islami. Diantara sikap yang sesuai dengan Islam yaitu tentang sikap sopan dan santun terhadap orang lain, namun ada masalah lain yang terjadi di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan yaitu tentang pergaulan yang tidak terjaga antara laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka ada yang berpacaran. Hal ini sungguh sangat penting untuk diperhatikan, sebab dalam pondok pesantren setiap santri mendapat bimbingan dari ustadz maupun ustadzah dan sering pula para santri diberi nasehat agar tidak melakukan hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan akhlak seorang muslim, namun masih saja ada sebagian dari mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dari hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang “Pola Pembinaan Akhlak Santri di  Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan, Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan”. 
Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada pola pembinaan akhlak pada santri di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan yakni cara membina akhlak santri yang dilaksanakan oleh Pembina santri di pondok pesantren ini beserta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan di pondok pesantren ini.
Fokus Penelitian
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dirumuskan penelitian sebagai berikut:
	Bagaimana pola pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan, Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan?
	Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan, Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Untuk mengetahui pola pembinaan akhlak santri di pondok pesantrenDarul Ulum Nahdlatul Wathan, Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan.
	Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan, Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan dan juga solusi yang digunakan dalam menangani masalah tersebut.

Manfaat Penelitian
Penelitian pola pembinaan santri ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
	Sebagai pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang keadan pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan.
	Sebagai masukan bagi pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan untuk lebih meningkatkan kembali pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan.
	Sebagai pengetahuan bagaimana seharusnya sikap seorang pembimbing  dalam membimbing anak bimbingannya.
	Sebagai pengetahuan bagi para santri tentang sikap yang harus dicerminkan oleh para santri.
	Sebagai bahan rujukan bagi peneliti sesudahnya yang akan meneliti masalah yang terkait dengan judul ini.

Definisi Operasional
Agar tidak terjad ikekeliruan dan kesalahan pemahaman para pembaca dalam memahami maksud yang tekandung dalam skripsi ini, berikut diuraikan definisi operasional dalam penelitian ini:
	Pola pembinaan akhlak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah kepada para santriwan dan santriwati agar mereka dapat berakhlak yang baik dan sesuai konsep Islam.
	Santri adalah anak didik yang tinggal di suatu asrama yang bernama pondok pesantren untuk mengkaji hazanah keilmuan Islam.






	

