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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya manusia hidup di muka bumi untuk beribadah kepada 

Allah SWT namun seiring berjalannya waktu tidak sedikit manusia yang hidup 

dengan gaya hedonis (mencari kebahagiaan). Gaya hidup yang demikian dapat 

mengubah pandangan orang tua terhadap pilihan pendidikan bagi anak-anaknya 

yang justru mengabaikan pendidikan agama. Sehingga fenomena yang sering  

dijumpai pada saat ini bahwa perilaku akhlakul karimah tidak tercermin pada diri 

anak-anak saat ini. 

Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya kemerosotan akhlak pada 

anak, hal yang paling sering  dijumpai adalah disebabkan oleh kemajuan 

teknologi. Seiring berkembangnya kemajuan ilmu dan teknologi, banyak orang 

tua saat ini yang tidak mampu lagi mengindahkan tatanan syariat dan lebih 

mementingkan kehidupan dunia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa salah 

satu penyebab kemunduran dan kehancuran umat Islam adalah ketika sebagian 

perilaku umat Islam tidak sesuai dengan ajaran dan norma agama. 

Fungsi utama adanya kemajuan teknologi adalah untuk memberikan 

dampak positif berupa sifat fasilitatif (memudahkan) kehidupan manusia yang 

hidup sehari-hari. Teknologi menawarkan berbagai macam kemudahan dan 

kesenangan yang membuat penggunanya semakin mudah menjalankan kehidupan 

karena segala hal yang  dibutuhkan dapat terpenuhi dengan kecanggihannya. 

Dengan adanya dampak positif dari teknologi maka tak terlepas dari timbulnya 
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dampak negatif  bagi pengguna teknologi, kurang selektifnya masyarakat muslim 

dalam menerima dampak informasi terhadap kemajuan IPTEK tersebut 

mengakibatkan banyak perilaku masyarakat Islam modern, khususnya pada kaum 

remaja yang bertentangan dengan tatanan syariat Islam yang kemudian dapat 

membawa kerusakan moral/krisis akhlak karena berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya 

pengetahuan mereka akan agama. 

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh 

yang besar bagi perilaku remaja baik perilaku mereka terhadap orang tua, guru-

guru, maupun orang-orang disekitarnya. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak 

mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga banyak bermunculan kasus-kasus 

kenakalan remaja seperti penyalahgunaan teknologi, pergaulan bebas, kurang 

bijak dalam penggunaan teknologi , dan hal-hal lain yang keluar dari norma 

agama maupun hukum, serta norma lain yang berlaku di masyarakat. 

 Remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa yang penuh tanggung jawab yang diperkirakan usia 13-21 tahun. 

Salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling sering 

digunakan oleh remaja adalah akses internet yang semakin mudah dan murah. Jika 

kemajuan internet tersebut digunakan untuk menambah pengetahuan maka hal 

tersebut tentunya sangat baik akan tetapi jika penggunanya memanfaatkan 

teknologi internet hanya untuk hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, menonton 

maupun membaca hal-hal yang tidak semestinya maka dengan sangat mudah akan 

merusak akhlak mereka. 
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Remaja  adalah manusia ciptaan Allah SWT yang telah dibekali 

kemampuan akal pikiran yang dapat membentuk akhlak untuk menuntun dan 

mengarahkan manusia pada jalan yang diridhoi-Nya, kemampuan akal pikiran 

manusia harus mendapatkan pendidikan agama khususnya agama Islam. Dengan 

demikian pada hakekatnya manusia perlu mendapat arahan dan bimbingan untuk 

memperoleh kepribadian yang lebih baik. 

Berbagai usaha dilakukan untuk pembinaan akhlak salah satunya yaitu 

adanya pembinan akhlak . Pembinaan akhlak siswa menjadi sesuatu yang 

diidamkan oleh setiap orang dalam proses pendidikan. Sebab akhlak memiliki 

fungsi menjadikan akhlak manusia menjadi lebih beradab serta mampu 

mengidentifikasi berbagai persoalan kehidupan, baik atau buruk menurut norma 

yang berlaku.1  

Perhatian terhadap akhlak menjadi salah satu fokus utama 

diselenggarakannya pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan akhlak, 

seseorang akan dapat mengetahui mana yang benar kemudian dianggap baik, dan 

mana yang dianggap buruk. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman dan 

teknologi, pendidikan akhlak memiliki posisi yang strategis dalam pengendalian 

perilaku manusia. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam pembinaan 

akhlak remaja. Sejatinya pemerintah telah memberikan masyarakat wadah untuk 

mendapatkan pendidikan agama, dalam hal ini pemerintah telah mendirikan 

sekolah-sekolah baik itu negeri maupun swasta untuk mendapatkan pendidikan 

agama sebagai dasar pembinaan akhlak seorang anak. 

                                                             
1 Asmaran, Pengantar  Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 1 
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Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan fakta empiris bahwa 

sebagian siswi di MAN 1 Kendari masih kurang bijak dalam menggunakan 

teknologi di kehidupan sehari-hari seperti memposting foto di media sosial tanpa 

menggunakan hijab, serta kurangnya sikap sopan santun dalam berkomunikasi 

dan berperilaku antarsesama siswi contohnya, siswi memanggil temannya dengan 

menggunakan nama yang kurang baik dalam hal ini adalah nama binatang. Hal 

inilah yang kemudian mengurangi nilai-nilai religius yang telah dibangun oleh 

MAN 1 Kendari.  

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pendidikan agama tidak hanya 

terjadi pada ruang lingkup formal namun juga pada lingkup nonformal. Karena 

pembelajaran agama yang diterima pada umunya di sekolah hanya 1-2 jam saja, 

oleh sebab itu pembinaan pendidikan agama nonformal sangat dibutuhkan dalam 

upaya perwujudan pembinaan akhlakul karimah pada diri setiap anak didik. 

Pembinaan dapat dilakukan dimana dan kapanpun saja serta dalam bentuk 

apapun salah satunya dapat dilakukan melalui pembinaan Majelis Ta’lim. Pada 

umunya Majelis Ta’lim merupakan lembaga pendidikan nonformal keagamaan 

yang terdiri dari beberapa orang atau lebih dimana lembaga tersebut memiliki 

peran serta dalam pembangunan nasional dan pembinaan akhlak seseorang. Peran 

tersebut diwujudkan dalam kegiatan rohaniah meliputi kegiatan-kegiatan dakwah, 

maupun kegiatan sosial. 

Sebagai lembaga pendidikan nonformal kegamaan, Majelis Ta’lim 

diharapkan mampu mengemban tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan 

pembinaan agama, guna mewujudkan terciptanya manusia yang berkualitas, 
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beriman dan bertaqwa  kepada Allah SWT, berakhlak mulia serta mampu 

mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Hal tersebut akan didapatkan apabila 

terdapat keaktifan atau keseriusan bagi kita untuk menjalaninya. Sebab, sesuatu 

yang ditekuni dengan baik dengan niat untuk merubah ataupun dalam proses 

belajar dapat memberikan dampak yang positif.  Sehingga, akan terlihat dengan 

jelas perbedaan ataupun pengaruh yang ditimbulkan dalam mengikuti kegiatan ini. 

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam Majelis Ta’lim yang berarti 

wadah atau tempat untuk menuntut ilmu, Majelis Ta’lim yang dibentuk dalam 

lembaga nonformal ini juga memiliki visi dan misi yang dibuat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi setiap siswi di sekolah. Oleh karena itu, 

pendidikan agama yang diselenggarakan tersebut sesuai dengan kebutuhan rohani 

para remaja dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya salah 

satunya yakni mengenai perkembangan kedewasaannya.  

Pendidikan agama yang diberikan harus dapat membimbing para remaja 

agar mereka dapat hidup dengan akhlak yang baik serta memiliki rasa kepedulian 

sosial yang tinggi terhadap sesamanya. Pembinaan akhlak mulia bukanlah hal 

yang mudah diterapkan di tengah-tengah perkembangan masyarakat yang semakin 

dinamis ini. Pertumbuhan sosial yang berkembang dengan pesat dan cepatnya arus 

informasi produk ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya 

masyarakat industri modern yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan syariat dan 

nilai-nilai dalam Al-Qur’an.  

Majelis Ta’lim Al-Jamilah MAN 1 Kendari merupakan salah satu kegiatan 

nonformal yang berada pada ruang lingkup formal yang berupaya untuk 
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mewujudkan visi dan misi pembentkan akhlak siswi melalui program-program 

atau kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada waktu yang telah 

ditentukan. Upaya untuk membina akhlak siswi ini terus dilakukan akan tetapi 

dengan semakin kuatnya pengaruh negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi mengakibatkan mulai semakin lemahnya pengaruh yang diberikan 

Majelis Ta’lim terhadap akhlak remaja.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “ Hubungan keaktifan kegiatan Majelis 

Ta’lim Al-Jamilah dengan pembinaan akhlak siswi di MAN 1 Kendari “. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswi mengikuti kegiatan Majelis Ta’lim Al-Jamilah di 

MAN 1 Kendari. 

2. Pembinaan akhlak siswi di MAN 1 Kendari 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keaktifan siswi mengikuti kegiatan Majelis Ta’lim Al-

Jamilah di MAN 1 Kendari ? 

2. Bagaimanakah pembinaan akhlak siswi di MAN 1 Kendari ? 
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3. Apakah terdapat hubungan keaktifan kegiatan Majelis Ta’lim Al-

Jamilah dengan pembinaan akhlak siswi di MAN 1 Kendari ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan keaktifan siswi mengikuti kegiatan Majelis 

Ta’lim di MAN 1 Kendari 

2. Untuk mendeskripsikan pembinaan akhlak siswi di MAN 1 Kendari 

3. Untuk mengetahui hubungan keaktifan kegiatan Majelis Ta’lim 

dengan pembinaan akhlak siswi di MAN 1 Kendari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai banyak manfaat, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang 

pendidikan terutama Majelis Ta’lim, pembinaan akhlak serta 

hubungan keaktifan kegiatan Majelis Ta’lim Al-Jamilah dengan 

pembinaan akhlak siswi di MAN 1 Kendari. 

b. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

yang sejenis. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan semangat 

yang lebih besar untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan Majelis Ta’lim Al-Jamilah di MAN 1 Kendari. 

b. Bagi Majelis Ta’lim Al-Jamilah hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan informasi yang nyata mengenai perannya 

terhadap pembinaan akhlak siswi di MAN 1 Kendari. 

c. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri 

Kendari dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas lulusannya 

dan dasar dalam meningkatkan kualitas akademik serta 

kompetensi mahasiswa khususnya program kependidikan sebagai 

calon guru yang profesional. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Majelis Ta’lim adalah kegiatan rutin mingguan yang dilakukan oleh 

sejumlah siswi, pengurus serta pembina yang di dalamnya terdapat 

kegiatan keagamaan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan 

tuntunan al-Quran dan sunnah yang meliputi kajian rutin mingguan, 

pembinaan hubungan silaturahim, diskusi, sholat berjamaah dan rutinitas 

infaq mingguan. 

2. Pembinaan akhlak adalah usaha yang dilakukan oleh lembaga sekolah 

untuk membentuk kepribadian siswi yang berakhlakul karimah dan 

memiliki budi pekerti yang luhur melalui kegiatan majelis ta’lim yang 

meliputi akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap diri sendiri, dan 

akhlak terhadap sesama manusia. 


