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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam adalah agama yang pada hakekatnya menempatkan kegiatan 

pendidikan sebagai awal dari misi Rasulullah SAW. Hal ini dapat di ketahui pada 

ayat pertama diwahyukan Allah SWT. dimulai dengan kata iqra artinya bacalah. 

Hal ini mempunyai makna bahwa setiap orang harus membaca, Bashori Muchsin, 

mengemukakan bahwa membaca membuat seseorang menjadi bijak dalam 

bertutur kata dan perbuatan (Bashori Muchsin, 2009 hlm. 17).  

Ahmad Amin yang mengutip pendapat Herbert Spencer mengemukakan 

bahwa sungguh pikiran yang sempit itu sumber keburukan, dan akal yang kacau 

balau tidak membuahkan akhlak yang tinggi (Ahmad Amin, 1995, hlm. 63).  

Agama yang sangat menjunjung  tinggi akhlak mulia adalah Islam. Dalam 

satu keterangan hadis dengan tegasnya Rasulullah SAW. menyatakan bahwa 

tujuan utama beliau diutus kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan 

akhlak yang terpuji sebagaimana hadis Rasulullah SAW. 

َىَِيَكاِزَوِاألَْخالقإِِ ًِّ اِبُِعْثُتِألُتَ ًَ ََّ  

Terjemahnya:  

 

Dari Abi Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Aku diutus 

untuk menyempurnakan akhlak (H.R. Ahmad).  

 

Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa akhlak yang mulia 

merupakan sebuah misi kerasulan yang sangat suci dan abadi. Hal ini bukan hanya 

akhlak mulia kepada Allah SWT. yang diharapkan Islam atas umatnya, namun 
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akhlak mulia yang diajarkan Islam juga menganut kehidupan sosial dengan 

sesama, bahkan semua makhluk hidup. Ini berarti konsep manusia terbaik dalam 

Islam adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan bahkan semua 

makhluk. (Syaikh Muhammad al-Ghazali, 2004, hlm. 7).  

Ini menunjukan bahwa potensi berbuat baik pada diri manusia sangat 

mendominasi perilaku, namun hal ini tidak dilakukan proses pendidikan pada 

setiap individu, maka akan muncul perilaku yang mengarah pada hal-hal yang 

sifatnya destruktif. Kaitanya dengan akhlak mulia Allah swt berfirman dalam Q.S 

al-Ahzab/33: 21. 

ََِوِاۡنیَۡىَوِِ
ہ
ِیَۡسُجىاِّللّا ٌَ َِکا ٍۡ ًَ ِِاُۡسَىۃٌَِحَسَُۃٌِنِّ

ہ
ِنَُکۡىِفِۡیَِزُسۡىِلِّللّا ٌَ نَقَۡدَِکا

ََِکثِۡیسِ 
ہ
ِخَسَِوَِذَکَسِّللّا  اۡۡلہ

Terjemahnya: 

 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah (Departement 

Agama, R.I. 2004 hlm. 595). 

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw memiliki sifat keteladanan 

baik yang dapat ditiru. Sifat-sifat keteladanan Rasulullah SAW. dapat dilihat 

dalam berbagai aspek seperti, Shiddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Tabligh 

(menyampaikan), dan Amanah (dapat dipercaya). Apabila sifat Rasulullah ini 

telah tertanam pada diri generasi muda maka perilaku buruk yang mengarah pada 

kemerosotan moral tidak akan terjadi. Untuk mewujudkan sifat keteladanan 

rasulullah pada generasi muda harus dilakukan melalui proses pendidikan karena 

pendidikanlah yang dipandang mampu untuk menggiring manusia sesuai dengan 
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tujuannya. Namun apabila pendidikan hanya dipandang sebagai upaya untuk 

mengembangkan pengetahuan maka ini sangat membahayakan. Hamka Haq 

mengemukakan bahwa sangat fatal ketika pendidikan dipahami sebagai wadah 

untuk mencetak generasi yang cerdas yang mengarah pada pengasaan otak, lalu 

mengabaikan budi pekerti maka akan lahir generasi yang kasar, batin yang hampa 

sehingga sering terjadi tindakan kejahatan. 
 
(Hamka Haq, 2009, hlm. 326). 

Pendidikan agama Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan 

sehari hari, dengan pendidikan agama Islam peserta didik dapat mengendalikan 

diri dari pengaruh era globalisasi, yang demikian cepat seiring dengan kemajuan 

teknologi dan informasi, begitu juga dengan munculnya budaya barat yang pada 

hakekatnya jauh dari nilai Islam, kondisi semacam ini menjadi tantangan dunia 

pendidikan lebih khusus pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah 

umum.  

Undang-undang R.I.Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada bab I pasal 1 dijelaskan bahwa.  

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk 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. (Republik Indonesia, Undang-Undang R.I, 2003 

20 hlm. 3). 

 

Dengan memperhatikan Undang-Undang tersebut guru harus 

memfokuskan perhatian untuk meningkatkan pembelajaran karena guru sebagai 

figur yang digugu dan ditiru, guru menjadi teladan bagi peserta didik. Ditangan 

gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan 
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pembelajaran di sekolah dan ditangan guru pulalah bergantungnya masa depan 

peserta didik.  Sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nisa/4:9. 

ِْٓى فَْهٍَزَّمُٕا  ٍْ ٌَّخً ِضَؼبفًب َخبفُٕا َػهَ ِْٓى ُرسِّ ٍْ َخهْفِ ا ِي ْٕ رََشُك ْٕ ٍَ نَ ٌْ ْنٍَْخَش انَِّز َٔ

ٌْذً ا الً َسِذ ْٕ ا لَ ْٕ ْنٍَمُٕنُ َٔ  هللاَ 

 

Terjemahnya 

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Departement Agama R.I., 

hlm. 904.) 

 

Dari ayat diatas dapat di pahami bahwa guru pendidikan agama islam 

memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik baik 

pengetahuan maupun akhlak, guru pendidikan agama islam harus mempunyai 

sifat positif dan menjahuhkan sifat negatif sehingga dalam pembelajaran dapat 

memainkan perannya dan memberikan pengaruh yang sifatnya konstruktif pada 

peserta didik. 

Dewasa ini peran dan tugas guru pendidikan agama Islam dihadapkan 

pada tantangan era globalisasi yaitu era serba maju dan baru, ilmu pengetahuan 

dan teknologi semakin canggih, pekerjaan yang dulu dikerjakan dalam beberapa 

hari sekarang dapat diselesaikan dalam waktu beberapa detik, sesuatu yang tidak 

dapat dijangkau di masa lalu sekarang sudah dapat dijangkau.  

Gejala kemerosotan akhlak tersebut telah melanda pada semua sektor 

kehidupan manusia, bahkan telah menimpa pada peserta didik sebagai generasi 
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muda. Magnis Suseno sebagaimana yang dikutip Sjarkawi bahwa “korupsi moral 

kini telah melanda segala sudut”.
 
(Sjarkawi, 2011 hlm. 44).  

M. Sattu Alang mengemukakan bahwa masalah pokok yang menonjol 

dewasa ini adalah kaburnya nilai-nilai dimata generasi muda, kebudayaan asing 

masuk seakan-akan tanpa saringan, kemajuan-kemajuan lahirlah tanpa 

mengindahkan nilai-nilai moral yang bersumber dari agama, apa yang dipelajari di 

sekolah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah, orang 

tua yang sebenarnya menjadi panutan ternyata berdasarkan realitas yang ada tidak 

demikian, karena ada orang tua yang memberikan contoh yang salah terhadap 

anaknya (M. Sattu Alang, 2005, hlm. 74). 

Pembinaan akhlak yang mulia merupakan inti ajaran Islam karena 

berbicara tentang akhlak sama dengan berbicara tentang pendidikan Islam. 

Abuddin Nata dalam Athiyah al-Abrasy mengemukakan bahwa pendidikan budi 

pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. (Abbudin Natta, 2009 

Akhlak Tasawuf, hlm. 155). Ini dapat dilihat adanya korelasi antara akhlak dengan 

Islam karena akhlaknya Rasulullah adalah al-Qur’an yang didalamnya terdapat 

ajaran keimanan, ibadah, sejarah dan sebagainya, dari isi ajaran alQur’an tersebut 

tujuannya adalah untuk mengajarkan akhlak yang mulia.  

Jika dilihat realitas yang ada, pembinaan akhlak bagi peserta didik sangat 

penting untuk dilakukan dan tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat 

secara psikologi usia SMA atau remaja adalah usia yang berada dalam masa 

kegoncangan dan mudah untuk dipengaruhi, sebagai akibat dari keadaan dirinya 

yang masih belum memiliki bekal pengetahuan, mental dan pengalaman yang 
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cukup. Dari keadaan yang demikian, peserta didik mudah terjerumus ke dalam 

perbuatan-perbuatan yang tidak berguna sehingga mereka kehilangan hak untuk 

berkembang dengan baik. M. Bashori Muchsin mengutip pendapat Imam al-

Gazali mengatakan bahwa:  

Anak-anak akan tumbuh menjadi mutiara yang berkilauan jika diasah 

dengan didikan yang baik, tetapi sebaliknya, anak akan tumbuh 

menjadi manusia yang tidak berguna bilamana didikan atau 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bercorak melanggar akhlak. 

(M. Bashori Muchsin, hlm. 186). 

 

Abuddin Nata mengatakan bahwa anak-anak yang tidak dibina akhalaknya 

atau dibiarkan tanpa dibimbing, akan menjadi anak yang nakal dan melakukan 

berbagai macam perbuatan yang tercela (Abbudin Natta, op.cit., hlm. 157). Ini 

menunjukan bahwa akhlak perlu dibina saat ini, semakin banyaknya tantangan 

dan godaan sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

perbuatan baik dan buruk dengan mudah bisa kita lihat di pesawat telivisi, 

kehidupan materialistik dan hedonisme semakin terbuka lebar, semua ini jelas 

membutuhkan pembinaan akhlak sebagai filter sehingga semua perkembangan 

yang terjadi mampu untuk dipilah mana yang baik dan mana yang buruk.  

Membina akhlak peseta didik berarti memberikan sumbangsih yang besar 

bagi persiapan bangsa yang lebih optimal, sebaliknya bila kita membiarkan 

peserta didik terjerumus keperbuatan yang tercela, berarti kita telah membiarkan 

Bangsa dan Negara berada pada jurang kebinasaan, pembinaan akhlak yang mulia 

bagi peserta didik secara pribadi memberikan manfaat karena dengan cara 

demikian masa depan kehidupan peserta didik penuh harapan yang menjanjikan. 

Di samping terbinanya akhlak peserta didik yang baik akan menumbuhkan 
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kehidupan sosial yang aman, tertib yang memungkinkan masyarakat akan merasa 

nyaman. Dengan demikian berbagai gangguan yang diakibatkan oleh sebagian 

peserta didik dengan sendirinya akan hilang.  

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di SMA 1 Buton Tengah 

Kabupaten Buton Tengah terlihat bahwa sebahgian peserta didik yang berprilaku 

buruk seperti tidak salat, bolos-bolos sekolah, tidak disiplin, tidak jujur dan tidak 

bertanggung jawab. Dari hasil observasi ini memperkuat dasar landasan penulis 

untuk menjadikan sebagai objek yang layak diteliti dengan Mengangkat  judul 

penelitian yakni: Efektifitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan 

Akhlak Mulia Peserta Didik Di SMA 1 Buton Tengah. 

1.2 Fokus Masalah 

Berdassarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka 

penulis membatasi masalah agar tidak meluas maka perlu kiranya diberi batasan. 

Adapun yang menjadi batasan masalah  dalam penelitian ini yakni Efektifitas 

guru pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik 

di SMA 1 Buton Tengah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi masalah pokok 

dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas guru pendidikan agama Islam 

dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik di SMA 1 Buton Tengah dari 

masalah pokok tersebut, penulis merumuskan dalam beberapa submasalah yaitu: 

1. Bagaimana Evektifitas pembinaan akhlak mulia peserta didik di SMA 1 

Buton Tengah, Kab. Buton Tengah? 



 
 

8 
 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan akhlak 

mulia peserta didik di SMA 1 Buton Tengah, Kab. Buton Tengah? 

3. Bagaimana solusi mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pendidikan 

Agama Islam dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik di SMA 1 

Buton Tengah, Kab. Buton Tengah? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada latar belakang di atas yang menjadi tujuan penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui evektifitas pembinaan akhlak mulia peserta didik di 

SMA 1 Buton Tengah. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak 

mulia peserta didik di SMA 1 Buton Tengah. 

3. Untuk menemukan dan merumuskan solusi terhadap faktor penghambat 

dalam pembinaan akhlak mulia peserta didik di SMA 1 Buton Tengah. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapaun penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang sifatnya 

konstruktif dalam rangka meningkatkan pembinaan akhlak peserta didik pada 

sekolah menengah umum. Selain itu, penelitian ini di harapkan dapat menjadi 

bahan referensi dan pembanding bagi peneliti yang melakukan penelitian yang 

sejenis pada masa yang akan datang. 
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang konstruktif 

untuk di jadikan pertimbangan bagi pihak pengelola pendidikan, yayasan, 

masyarakat dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya 

meningkatkan pembinaan akhlak mulia peserta didik melalui peranan guru 

pendidikan agama Islam. 

1.6 Definis Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalapahaman terhadap judul yang diangkat 

dalam penelitian ini perlu diberikan batasan tentang penggunaan istilah yang 

terdapat dalam judul di atas.  

1.6.1 Efektivitas Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam 

Adapun efektivitas guru pendidikan agama Islam yang penulis maksud 

adalah suatu keberhasilan yang diraih oleh guru pendidikan agama Islam dengan 

pembinaan akhlak mulia pada peserta didik dengan indikator : persiapan sebelum 

proses pembelajaran berlangsung, sumber dan media belajar serta evaluasi 

pembelajaran.   

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang melalui ajaran agama 

islam berupa bimbingan, pengarahan atau latihan terhadap peserta didik agar 

setelah selesai dari pendidikan dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

serta mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai pedoman dalam 

hidup dan kehidupan sehari-hari. 
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1.6.2 Pembinaan Akhlak Mulia Peserta Didik 

Dalam penelitian ini, akhlak yang penulis maksudkan adalah perilaku 

peserta didik yang baik ketika berada di sekolah berkaitan dengan perilaku 

terhadap guru, teman sebaya, di rumah berkaitan dengan perilaku terhadap orang 

tua dan anggota keluarga lainnya ataupun di masyarakat bagaimana peserta didik 

bersikap ketika berada di tengah masyarakat.. 

Dengan demikian yang penulis maksudkan dalam efektivitas guru 

pendidikan agama islam dalam meningkatkan pembinaan akhlak peserta didik di 

sini adalah usaha yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam pada peserta 

didik di SMA 1 Buton Tengah, sehingga peserta didik berperilaku sesuai dengan 

norma agama yang berlaku, baik dilingkungan sekolah, keluarga, maupun di 

masyarakat agar tetap bersikap baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


