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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat dan 

canggih pada saat ini menimbulkan berbagai macam perubahan dalam 

kehidupan masyarakat, termasuk perubahan dalam tatanan perilaku sehari-

hari. Akibat dari perkembangan IPTEK yang pesat dan canggih ini, sering di 

jumpai dimedia masa, cetak dan elektronik, perilaku-perilaku menyimpang, 

seperti tawuran antar kampung/antar pelajar, mabukmabukan, mengkonsumsi 

narkoba, pembunuhan, perampokan/pencurian dan lain-lain. 

Melihat masalah di atas, salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengatasinya adalah melalui jalur pendidikan. Makna pendidikan adalah 

proses membimbing dan menumbuh kembangkan potensi peserta didik secara 

bertanggung jawab supaya menjadi manusia bertanggung jawab baik sebagai 

individu maupun sosial agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat. (Usman. Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Teras. 2010, h.112). 

Alinea pendidikan adalah kebutuhan mutlak bagi semua manusia yang 

berlangsung sejak dalam kandungan sampai meninggal. Tanpa adanya 

pendidikan manusia tidak dapat berkembang dan mencapai cita-citanya di 

masa depan. Karena pada dasarnya pendidikan menjadikan manusia untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pendidikan 

didefinisikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
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serta ketrampilan yang diperlukanm dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara. (UU RI, No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Jakarta: Kemendiknas 2010, h.5). 
 
Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah memiliki akhlak mulia, 

maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah melalui pendidikan agama 

Islam terutama melalui pendidikan akhlak. Menurut Zakiah Daradjat yang 

dikutip oleh Abdul Majid, pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk 

membina dan mengasuh anak agar senantiasa dapat memahami ajaran agama 

Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. (Abdul 

Majid, dkk. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 2006, h.13). Dengan demikian, pendidikan agama Islam 

sangat berperan dalam memperbaiki akhlak anak-anak untuk membersihkan 

hati dan mensucikan jiwa mereka. Agar mereka berkepribadian baik dalam 

kehidupannya sesuai ajaran Islam. 

Akhlak, perilaku dan perbuatan pada dasarnya melekat pada setiap diri 

manusia. Jika akhlak seorang buruk disebut dengan akhlak mazmumah dan 

sebaliknya jika akhlak seseorang baik disebut dengan akhlak mahmudah. 

(Heri Gunawan. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: 

Alfabeta. 2014, h.4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak 

diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. (Tim Penyusun Kamus Besar 

Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 

2005, h.19). 

Akhlak merupakan tingkah laku yang mengakumulasikan aspek 

keyakinan dan ketaatan sehingga tergambarkan perilaku yang baik. 
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Akumulasi akhlak artinya pola tingkah laku yang tercermin dari perilaku 

seseorang dalam kesehariannya. Dengan demikian, akhlak merupakan 

perilaku yang tampak terlihat jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan 

yang dimotivasi oleh dorongan karena Allah SWT. (Mukni’ah. Materi 

Pendidikan Agama Islam. Jogjakarta: Ar-Ruzz media. 2011, h.103). 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

penting, sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh 

bangunnya suatu masyarakat tergantung bagaimana akhlaknya. Apabila 

akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya 

rusak, maka rusaklah lahir dan batinnya. Kejayaan seseorang terletak pada 

akhlaknya yang baik, akhlak yang baik selalu membuat seseorang menjadi 

aman, tenang, dan tidak adanya perbuatan yang tercela. Seseorang yang 

berakhlak mulia selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dia 

melakukan kewajiban terhadap dirinya sendiri yang menjadi hak dirinya, 

terhadap Tuhan yang menjadi hak Tuhannya, terhadap makhluk lain, dan 

terhadap sesama manusia. (M. Yatimin Abdullah. Studi Akhlak Dalam 

Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Amzah. 2007. h.35). 

Kemudian untuk mengatasi rusaknya akhlak tidak lain kecuali dengan 

memberikan pendidikan sedini mungkin khususnya dalam pembentukan 

akhlak. Pribadi manusia yang dicontohkan dalam Islam, adalah manusia yang 

selalu dekat dengan Tuhanya, dan selalu baik dengan sesamanya. Karena itu, 

persoalan akhlak harus menjadi sifat utama dalam setiap sifat individu 

manusia, untuk mendorong segala macam perbuatanya. Krisis akhlak yang 

menimpa kalangan pelajar terlihat dari banyaknya keluhan orang tua, ahli 
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didik, dan oran- orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial 

berkenaan dengan ulah sebagian pelajar yang sukar dikendalikan, nakal, keras 

kepala, sering membuat keonaran, tawuran, mabuk-mabukan, pesta obat-

obatan terlarang. 

Salah satu lembaga pendidikan formal yang dapat menjadi tempat untuk 

mengatasi solusi akan masalah akhlak adalah lembaga pendidikan dimana 

penulis disisni melihat di MAN I Wakatobi yang merupakan salah satu 

sekolah yang berada di Kabupaten Wakatobi yang setara dengan Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Di MAN I Wakatobi ini selain diajarkan 

pengetahuan umum juga diajarkan pengetahuan agama dan teknologi. Selain 

itu, di MAN I Wakatobi ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan ekstra 

ataupun intra yang mendukung proses pembelajaran, pengembangan minat 

dan bakat serta berbagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dalam rangka meningkatkan perilaku akhlakul karimah 

siswa. 

Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan 

nilai pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak dan menuangkan hasil 

penelitian tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul 

“Penerapan Nilai Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Akhlak Siswa 

MAN I Wakatobi”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus maslah pada penelitian 

ini adalah bagaimana dibentuk penerapan nilai pendidikan Islam dalm 
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pembentukan akhlak siswa di MAN I Wakatobi dan faktor apa saja yang 

menjadi pendukung dan penghambat penerapan nilai pendidikan Islam dalam 

pembentukan akhlak siswa di MAN I Wakatobi, serta upaya apa sajakah yang 

dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penerapan nilai pendidikan 

Islam dalam pembentukan akhlak siswa di MAN I Wakatobi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Masalah yang di teliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional 

maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana penerapan nilai pendidikan Islam dalam pembentukan 

akhlak siswa di MAN I Wakatobi? 

1.3.2 Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan 

nilai pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak siswa di MAN I 

Wakatobi? 

1.3.3 Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan penerapan nilai pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak 

siswa di MAN I Wakatobi? 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini ialah : 

1.4.1 Untuk mendeskripsikan penerapan nilai pendidikan Islam dalam 

pembentukan akhlak siswa di MAN I Wakatobi. 

1.4.2 Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat penerapan nilai pendidikan Islam dalam pembentukan 

akhlak siswa di MAN I Wakatobi. 
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1.4.3 Untuk mendeskripsikan upaya apa sajakah yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan penerapan nilai pendidikan Islam dalam 

pembentukan akhlak siswa di MAN I Wakatobi. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat  teoritis penelitian ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk 

menambah wawasan keilmuan dalam proses pendidikan  oleh para 

siswa dan guru serta dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat 

menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan 

penelitian ini, sekaligus sebagai upaya pengembagan wawasan 

keilmuan secara empiris, sehinggah di peroleh pemahaman mengenai 

penerapan nilai pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak siswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat  praktis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai sarana untuk bahan informasi dan memberikan kontribusi 

yang bermanfaat bagi pihak fakultas. 

b) Sebagai masukan bagi pihak sekolah serta dapat menunjang 

keberhasilan belajar mengajar dan membantu peserta didik untuk 

lebih memahami  sebuah  informasi  yang di sampaikan pendidik. 

c) Bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam, 

selain itu di harapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan 

wawasan dan kemampuan pemahaman penulis tentang penerapan 
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nilai pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak siswa MAN I 

Wakatobi. 

d) Bagi peneliti lain adalah sebagai acuan revrensi dan bahan bacaan 

bagi seluruh mahasiswa IAIN Kendari yang akan melakukan 

penelitian terkait penerapan nilai pendidikan Islam dalam 

pembentukan akhlak siswa khususnya mahasiswa  Fakultas  

Tarbiyah  &  Ilmu Keguruan. 

 
1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari dan mempermudah salah pengertian serta 

mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu 

menyampaikan operasional sebagai berikut : 

1.6.1 Penerapan nilai pendidikan Islam adalah proses meletakkan dasar-dasar 

keimanan, kepribadian, budi pekerti yang terpuji dan kebiasaan ibadah 

yang sesuai kemampuan siswa sehingga menjadi motivasi bagi siswa 

untuk bertingkah laku. 

1.6.2 Nilai Pendidikan Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup 

yang saling terkait yang berisi ajaran-ajaran agama guna memilihara 

dan mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya manusia yang 

ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) 

sesuai dengan norma atau ajaran Islam. 

1.6.3 Pembentukan Akhlak adalah merupakan hasil usaha dari pendidikan 

dan pelatihan, terhadap potensi rohaniah yang terdapat dalam diri 

manusia. 
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1.6.4 Akhlak siswa adalah tingkah laku siswa menyesuaikan dengan tujuan 

penciptanya, yakni agar memiliki sikap hidup yang baik, berbuat sesuai 

dengan tuntutan akhlak yang baik. Artinya, seluruh hidup dan 

kehidupannya terlingkup dalam kerangka pengabdian kepada sang 

pencipta. 


