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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat IMTAQ

1. Pengertian IMTAQ (Iman dan Taqwa)

IMTAQ merupakan gabungan dari dua kata yakni kata Iman dan Taqwa yang

masing-masing memiliki pengertian tersendiri. IMTAQ merupakan bentuk prilaku

manusia dalam hubungannya dengan Tuhan-Nya dan dengan sesama manusia.

Adapun yang peneliti maksud dengan hubungan IMTAQ adalah peran

kegiatan Jum’at IMTAQ terhadap peserta didik serta tujuan utamanya agar peserta

didik mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memudahkan dalam pemahaman, peneliti akan membahas keduanya

secara signifikan diantaranya :

a) Pengertian Iman

Kata iman berasal dari bahasa arab, iman bentuk masdarnya dari kata kerja

,امن) ,یؤمن (إمانا artinya percaya, setia, aman, melindungi dan menempatkan sesuatu

pada tempatnya.1

Pada umumnya iman disini selalu dihubungkan dengan kepercayaan atau

berkenaan dengan agama. Iman sering juga dikenal dengan aqidah. Aqidah artinya

ikatan, yaitu ikatan hati. Seorang yang beriman berarti mengikat hati dan perasaan

dengan sesuatu kepercayaan yang tidak dapat ditukar dengan kepercayaan lainnya.

1Sukring, Pendidikan Agama Islam (Kendari: Kaukaba Pressindo, 2013), h. 95.
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Sedangkan iman menurut istilah adalah keyakinan dalam hati dan

pengucapan dengan lisan. Jadi, iman adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan

dengan hati, dan diwujudkan dengan amal perbuatan dengan penuh keyakinan, sebab

yakin adalah kesempurnaan iman, tetapi tidak semua iman adalah yakin.2 Seperti

pemahaman para ahli tasawuf, bahwa yakin itu adalah kerajaan kalbu dan dengan

keyakinan itulah menjadi sempurnanya iman, serta yakin itulah kunci untuk makrifat

kepada Allah SWT.

Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ia dapat bertambah dan dapat pula

berkurang. Allah SWT berfirman, dalam Q.S. Al-Fath/48: 4. Yang artinya sebagai

berikut:

“Supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang
telah ada)”.3

Pengamalan dengan anggota tubuh merupakan buah atau bukti keimanan
seseorang. Pengamalan ajaran iman utuh dan memasuki semua dimensi
kehidupan. Betapapun berat tetapi jika pengamalan itu merupakan konsekuensi
dari ajaran iman, maka tetap dilaksanakan, seperti jihad, berkorban, membayar
zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Pada aspek ini iman seseorang dapat
berkurang dan bertambah, bertambahnya iman seseorang disebabkan oleh
meningkatnya amal, dan berkurangnya iman disebabkan oleh menurunnya
amal.4

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa iman itu adalah landasan

berpijak bagi setiap orang Islam. Kemantapan iman dapat diperoleh dengan

menanamkan kalimat tauhid Lailaha Illallah. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam

Q.S. Fussilat/41: 30. sebagai berikut:

2Ibid.,
3Departemen Agama R.I., Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani,

2005), h. 512.
4Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada

2006), h. 185 – 187.
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            )٣٠(

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah"
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat
akan turun kepada mereka (dengan berkata), Janganlah kamu merasa takut
dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.5

b) Pengertian Taqwa

Adapun taqwa yang berasal dari bahasa Arab yakni (التقوى) yang artinya

memelihara diri, khauf/takut, menjaga diri, waspada, memenuhi kewajiban dll.

Taqwa menurut Istilah adalah menjaga sesuatu perbuatan maksiat dari Allah SWT.6

Firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Jasiyah/ 45: 18.

                  )١٨(

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”7

Karena itu, orang yang bertaqwa adalah orang yang takut kepada Allah

berdasarkan kesadaran: melaksanakan perintahnya-Nya, tidak melanggar

laranganNya, takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Orang yang taqwa adalah

orang yang menjaga (membentengi) diri dari kejahatan, memelihara diri agar tidak

melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, bertanggungjwab mengenai sikap,

5Departemen Agama R.I., Op. Cit., h. 481.
6Sukring, Op. Cit., h. 99.
7Departemen Agama R.I……, Loc. Cit., h. 501.
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tingkah laku dan perbuatannya, dan memenuhi kewajiban kepada Allah Swt, Nabi

dan Rasulnya.8

Kedudukan taqwa sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan

manusia. Taqwa adalah (pangkal) segala pekerjaan muslim. Selain sebagai pokok,

taqwa juga adalah ukuran. Di dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13. Allah Swt, mengatakan

bahwa, Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa.9

Taqwa terhimpun dalam pokok-pokok kebajikan. Ini dapat dibaca pada Q.S. Al-

Baqarah/2: 177.

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat
tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari
akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-
orang yang dalam perjalanan (musafir), dan peminta-minta, dan untuk
memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan
zakat, orang–orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang
sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka
itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang
bertaqwa.10

Dari pokok-pokok kebajikan (perbuatan baik yang mendatangkan

keselamatan, keberuntungan dan sebagainya) yang disebut dalam ayat di atas, jelas

dimensi keimanan dan ketaqwaan itu beriringan (bergandengan) satu dengan yang

lain. Kedua dimensi itu, secara konsisten disebutkan di dalam berbagai ayat yang

bertebaran di dalam Al-Qur’an.

8Sukring, Loc. Cit.
9Abdul., ...Op. Cit., h. 518.
10Ibid., h. 28.
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1) Ciri – ciri orang yang bertaqwa

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa orang-orang yang bertaqwa mempunyai

ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

a) Beriman kepada perkara-perkara yang gaib

b) Beriman dan meyakini tanpa keraguan bahwa al-Qur’an sebagai pedoman

hidupnya.

c) Mendirikan sholat.

d) Selalu mendermakan hartanya baik ketika senang maupun susah.

e) Mampu menahan amarah dan mudahmemberi maaf.

f) Mensyukuri nikmat Allah yang telah diterimanya.

g) Takut melanggar perintah Allah.

h) Tawakal.

2) Ruang Lingkup Taqwa

Dalam uraian berikut, ruang lingkup taqwa11 itu diuraikan satu persatu.

a) Hubungan Manusia Dengan Allah

Hubungan manusia dengan Allah, Tuhan yang maha Esa sebagai

dimensi taqwa yang pertama. Menurut ajaran Ketuhanan yang Maha Esa

seperti telah disinggung pada Q.S. Al-Ikhlas/112 : 1-4. Karena itu hubungan

inilah yang seharusnya diutamakan dan secara tertib diatur dan tetap

dipelihara. Sebab, dengan menjaga hubungan dengan Allah Swt, manusia

akan terkendali tidak melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri,

masyarakat dan lingkungan hidupnya sendiri.

11Sukring, Op. Cit., h. 102.
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b) Hubungan Manusia Dengan Hati Nurani Atau Dirinya Sendiri

Hubungan manusia dengan hati nurani atau diri sendiri sebagai

dimensi taqwa yang kedua. Hubungan ini disebutkan cara-caranya di dalam

ayat-ayat taqwa dan dicontohkan dengan keteladanan Nabi Muhammad

SAW, diantaranya dengan senantiasa berlaku: Sidiq, Fathonah, Amanah,

Tabliq dan akhlak atau budi pekerti yang baik.

c) Hubungan Manusia Dengan Sesama Manusia

Selain memelihara komunikasi dan hubungan tetap dengan  Allah dan

diri sendiri, dimensi taqwa yang ketiga adalah memelihara dan membina

hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan antara manusia ini dapat

dibina dan dipelihara antara lain dengan mengembangkan cara dan gaya

hidup yang selaras dengan nilai dan norma yang disepakati bersama dalam

masyarakat dan negara yang sesuai dengan nilai dan norma agama.

Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat

dapat dipelihara, antara  lain dengan : (1) tolong menolong, bantu membantu

(2) suka memaafkan kesalahan orang lain (3) menepati janji (4) lapang dada

dan (5) menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang

lain.

d) Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Hidup

Hubungan manusia dengan lingkungan hidup dapat dikembangkan

dengan memelihara dan menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan, tanah,

air, dan udara serta semua alam semesta yang diciptakan Allah untuk

kepentingan manusia lainnya. Banyak sekali ayat-ayat taqwa yang berkenaan
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dengan tata hubungan manusia dengan hidupnya untuk memelihara alam,

mencengah perusakan, memelihara keseimbangan dan pelestariannya.

Demikianlah gambaran orang  yang taqwa menurut agama Islam. Dari

kerangka itu dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang taqwa adalah orang yang

selalu memelihara keempat jalur hubungan itu secara baik dan seimbang dan mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang taqwa adalah  orang yang

senantiasa memenuhi kewajiban dalam rangka melaksanakan perintah Allah swt dan

menjauhi segala larangan-Nya.

Dengan demikian dari kedua kata yang telah dijelaskan di atas yakni iman

dan taqwa kemudian disingkat IMTAQ merupakan salah satu cara pemerintah guna

meminimalisasikan gejolak akhlak yang akhir-akhir ini timbul karena kemajuan

teknologi dan ilmu pengetahuan terutama di kalangan pesrta didik agar mereka

mempunyai perilaku dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan

budaya supaya terhindar dari perilaku menyimpang. Oleh karena itu, Sekolah harus

berperan di dalamnya dan bekerja sama dengan orang tua/wali siswa dan semua

aparat pemerintahan.

2. Bentuk-bentuk Kegiatan IMTAQ

Di beberapa sekolah setiap minggunya mengadakan kegiatan IMTAQ dan

biasanya memanfaatkan hari Jum’at karena pada hari itu juga proses pembelajaran

relatif sedikit dengan waktu yang pendek pula.

Adapun Bentuk-bentuk kegiatan IMTAQ di SMKN 3 Kendari meliputi:

a) Tadarrus Al-Qur’an, perintah Iqra’ bukan hanya berarti “membaca” karena

kata Iqra’ mempunyai makna asli “menghimpun” sehingga menghasilkan
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makna turunan antara lain, menyampaikan, menelaah, membaca, meneliti,

mengetahui ciri–ciri dan sebagainya.12 Tadarrus yang dimaksud yakni

pembacaan ayat-ayat al-Qur’an dan terjemahan ayat yang dibacakan oleh

peserta didik tersebut. Sekaligus membaca surah yasin secara bersama-

sama yang dipimpin oleh peserta didik yang bertugas (satu kali sebulan

dilaksanakan minggu pertama).

b) Ceramah Agama, dimana Ustazdnya diundang dari luar yang sekali

sebulan dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh warga SMKN 3 Kendari.

Biasanya isi ceramah yang dikonsepkan itu yang mengkaji tentang

berbagai bentuk akhlak manusia, hikmah-hikmah yang ada pada setiap

ibadah rutinitas maupun yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW, dan

lain-lain.

c) Zikir, arti dzikir yang sebenarnya adalah suatu cara  media untuk

menyebut / mengingat nama Allah, jadi semua bentuk aktivitas yang

tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dinamakan dzikir seperti shalat

Q.S. Thoha/20: 14, tetapi lebih spesifik lagi dzikir dibatasi dengan kata

mengingat Allah dengan lisan dan hati. Dalil berdzikir Q.S Al-Ahzab/33:

41, dan Q.S. Al-Baqarah/1 : 152. Pada kegiatan ini pelaksanaannya

dipimpin oleh seorang siswa dan diikuti oleh semua peserta IMTAQ dari

kalangan para guru dan peserta didik.

d) Do’a, berdo’a artinya menyeru, memangil, atau memohonn pertolongan

kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang diinginkan. Seruan kepada

12Quraish Shihab, Lentera Hati (Bandung: Mizan, 1998), h. 40.
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Allah itu bisa dalam bentuk ucapan tasbih, istighfar atau memohon

perlindungan, dan sebagainya.13 dalam kegiatan ini dipimpin oleh seorang

guru/siswa dan semua peserta IMTAQ mengikutinya dengan meng-

aminkan doa tersebut.

e) Bershalawat, shalawat dalam kamus bahasa arab adalah bentuk jamak

sebagaimana terdapat dalam kamus Munjid, shalawaatu yang berarti

Do’a.14 jika bentuknya tunggal, shalat. Jika berbentuk jama’ shalawat,

yang berarti do’a untuk mengingat Allah SWT terus menerus. Arti

shalawat secara istilah shalawat adalah rahmat yang sempurna,

kesempurnaan atas rahmat bagi kekasihnya. Disebut rahmat yang

sempurna, karena tidak diciptakan shalawat, kecuali pada Nabi

Muhammad SAW. Dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 56. Solawat yang dibaca ada

dua macam, yakni sholawat badar dan sholawat kahfi.15

f) Infaq Rp. 2000/Siswa/Minggu. Menurut kamus bahasa Indonedia Infaq

adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.

Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan

sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan

yang diperintahkan ajaran Islam.16

13Kaelany HD, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.
121.

14Luwis Ma’luf, Al-Munjid (Bairut: Dar el-Mas Syriq, Cet. 38. 1986), h. 434.
15Observasi awal  Peneliti di SMKN 3 Kendari.
16Majalah OASE Desember 2012. h. 15.
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3. Tujuan Program IMTAQ

Dalam pembinaan IMTAQ ini pada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu

tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

a) Tujuan Umum

Membantu individu guna mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya

agar mencapai kebahagiaan dunia akhirat serta segenap aparat yang terkait

dalam upaya peningkatan IMTAQ, utamanya di SMKN 3 Kendari dalam

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya, khususnya

dalam mewujudkan visi dan misi sekolah.

b) Tujuan khusus

1) Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya.

2) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan

kondisi yang lebih baik atau yang telah baik agar tetap baik dan menjadi

lebih baik. Sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya

dan orang lain.

3) Mendorong para pembina, pengawas dan kepala sekolah agar dapat

menciptakan suasana sekolah yang religius.

Dari tujuan pembinaan IMTAQ di atas, baik secara umum maupun khusus

dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pembinaan IMTAQ adalah untuk

menciptakan suasana yang agamis kepada peserta didik supaya tercipta peserta didik

yang memiliki akhlaqul karimah (akhlak yang mulia) atau karakter religius yang

baik.
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B. Hakikat Definisi Akhlak

1. Pengertian Akhlak

Kata “Akhlak” berasal dari bahasa Arab, yaitu jama’ dari kata “khuluqun”

yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau

tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Kata “akhlak” juga berasal dari

kata “khalaqa” atau “khalqun“, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan

“Khaliq“, artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata

“al-khaliq”, artinya pencipta dan “makhluk”, artinya yang diciptakan. Al-Ghazali

berpendapat bahwa manusia memiliki citra lahiriah yang disebut dengan khalq, dan

citra batiniah yang disebut dengan khuluq.17 Khalq merupakan citra fisik manusia,

sedang khuluq merupakan citra psikis manusia.

Berdasarkan kategori ini maka khuluq secara etimologi memiliki arti

gambaran atau kondisi kejiwaan seseorang tanpa melibatkan unsur lahirnya.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang

dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya.

Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik disebut akhlak yang mulia, dan perbuatan

buruk disebut akhlak yang tercela.

Adapun pengertian akhlak secara terminologis para ulama telah banyak

mendefinisikan, diantaranya:

a) Prof. Dr. Ahmad Amin, mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan

kehendak.18 Ini berarti bahwa kehendak itu bila dibiasakan akan sesuatu

17Abdul Mujib, Kepribadian Dalam … (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed.,1., 2007), h.
26.

18Ibid.,
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maka kebiasaannya itu disebut akhlak. Contohnya, bila kehendak itu

dibiasakan memberi, maka kebiasaan itu ialah akhlak dermawan.

b) Di dalam Ensiklopedi Pendidikan, 19 dikatakan bahwa akhlak ialah budi

pekerti, watak, kesusilaan (kesadaran etik dan moral) yaitu kelakuan baik

yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan

terhadap sesama manusia.

c) Imam Gazali mengatakan “Al-Khulk ialah sifat yang tertanam dalam jiwa

yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.20

Jadi pada hakikatnya khulk (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau

sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ

timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-

buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Apabila dari kondisi suasana IMTAQ timbul

kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syari’at dan akal pikiran, maka ia

dinamakan budi pekerti mulia dan apabila yang lahir kelakuan yang buruk, maka

disebutlah budi pekerti yang tercelah.

Pengertian Akhlak yang tercantum dalam Al-Qur’an pada suatu pujian

terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Q.S. Al-Qalam/68: 4.

     )٤(

“Dan Sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur”.21

19Ibid., h. 2.
20ibid.,h. 3
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah ..., h. 565.
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Maka teladan dan akhlak mulia itu, kaum muslimin sepenuhnya menyadari,

ialah Rasulullah SAW, sebagai teladan yang baik bagi kita berkenaan dengan akhlak

mulia yang merasakan kesadaran akan kehadiran Allah SWT; dalam hidup, dengan

senantiasa berharap kepada-Nya untuk kebahagian dihari kemudian.22

Sesuai dengan Q.S Al-Ahzab/33: 21.

                     
  )٢١(

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.23

Al-Qur’an menyebutkan bahwa keteladanan yang baik serupa dengan itu juga

tersedia untuk umat manusia pada Nabi Ibrahim a.s. dan para pengikutnya, yaitu Q.S.

Al-Mumtahanah/60: 6.

                     
         )٦(

Sungguh, pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) terdapat suri teladan yang
baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan
(keselamatan pada) hari kemudian, dan barangsiapa berpaling, maka
sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Mahakaya, Maha Terpuji.24

Jadi jelas sekali bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW, dan semua nabi

seperti nabi Ibrahim a.s. ialah pandangan dan sikap hidup serta tingkah laku terpuji

22Budhy Munawar Rahman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid (Jakarta: Mizan, 2006),  h. 113.
23Departemen Agama R.I. Op.Cit., h. 421.
24Ibid., h. 551.
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karena taqwa kepada Allah SWT, dan dambaan kepada kebahagian hari kemudian.

Manusia harus memelihara kebaikan, kesucian, dan kemulian dengan beriman

kepada Allah SWT, dan berbuat baik kepada sesamanya. Jika tidak dapat, maka

manusia dapat jatuh martabatnya menjadi serendah-rendah makhluk.25

“Aristoteles menguatkan bentukan adat kebiasaan yang baik, yakni dalam
membentuk akhlak yang tetap timbul daripadanya perbuatan-perbuatan yang
baik dengan terus menerus. Sebagaimana pohon dikenal dengan buahnya,
demikian juga akhlak yang baik diketahui dengan perbuatan yang baik yang
timbul dengan teratur”.26

Juga disyaratkan, suatu perbuatan dapat dinilai baik jika timbulnya perbuatan

itu dengan mudah sebagai suatu kebiasaan tanpa memerlukan pemikiran. Sebab

seandainya ada seseorang yang memaksakan dirinya untuk mendermakan hartanya

atau memaksa hatinya untuk berdiam diwaktu timbul sesuatu yang menyebabkan

kemarahan dan hal itu diusahakan dengan sungguh-sungguh dan dipikir-pikir lebih

dulu, maka bukanlah orang yang semacam ini disebut sebagai orang yang dermawan.

2. Syarat – Syarat Akhlak Islami

a) Dilakukan berulang – ulang.

b) Timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir-pikir atau ditimbang berulang –

ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan baginya.

c) Tanpa unsur paksaan.27

3. Unsur Pokok Akhlak

Dalam pembahasan akhlak ada tiga unsur pokok yang harus dimiliki yakni: 28

25Budhy Munawar-Rahman, Op. Cit., h. 113.
26Ibid., h. 63.
27Ensiklopedi Islam,  jilid I, 1993: h. 102.
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a) Perbuatan sifat / keadaan jiwa seseorang.

b) Pembicaraan akhlak pada pokonya berbicara mengenai keadaan atau

gejala-gejala jiwa seseorang yang menimbulkan suatu perbuatan.

Perbuatan-perbuatan orang sehat akalnya akan muncul dari kehendak jiwa

atau hatinya.

c) Perbuatan yang muncul bukan paksaan, tetapi dengan mudah dilakukan

tanpa pertimbangan akal. Akan tetapi ada kalanya, bahkan tidak jarang

perlu pemaksaan pada tahap awal sebagai suatu bentuk pengajaran.

Dengan pengajaran itulah akhlak bisa berubah.

d) Perbuatan yang dilakukan itu menjadi kebiasaan sehari-hari.

Perbuatan yang dilakukan dengan spontanitas dalam menanggapi berbagai

permasalahan itulah gambaran yang muncul sebagai bentuk akhlak yang

baik atau yang buruk.

4. Macam - macam Akhlak

Adapun macam – macam akhlak terdiri dari 3 (tiga) jenis, antara lain:29

a) Jenis akhlak menurut sumbernya:

1) Akhlak Islami (bersumber pada ajaran-ajaran Islam)

2) Akhlak Amiyah (bersumber pada selain ajaran Islam)

b) Jenis akhlak menurut perwujudannya:

1) Akhlaqul Karimah/Mahmudah (yang mulia, terpuji).30

(a) Al-Amanah (setia, jujur, dapat dipercaya)
(b) Al-sidqu (benar, jujur)

28Choiruddin Hadhiri, Akhlak dan Adab Islami (Jakarta: PT Bhuana, 2015),  h. 15.
29Ibid., 24-25.
30Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h., 197-198.
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(c) Al-wafa’ (menepati janji)
(d) Al-ifafah (memelihara diri)
(e) As-sabru (sabar)

2) Akhlaqul Madzmumah (yang buruk, tercela).31

(a) Ananiah (egois)
(b) Al-Guyur (menipu)
(c) Al-hasd (dengki) dan sifat-sifat tercelah lainnya.

c) Jenis akhlak menurut arahnya:

1) Akhlak terhadap Allah SWT

2) Akhlak terhadap kitabullah

3) Akhlak terhadap Rasulullah SAW

4) Akhlak terhadap sesama muslim

5) Akhlak terhadap sesama manusia

6) Akhlak terhadap tetangga

7) Akhlak terhadap orang tua, guru dan anggota keluarga

8) Akhlak terhadap diri sendiri dan alam semesta, dan lain-lain

Muhammad ‘Abdullah Draz dalam bukunya Dustur al-Akhlaq fi al-Islam,

membagi ruang lingkup akhlak kepada lima bagian:32

a) Akhlak Pribadi (Akhlaq a.fardiyab). terdiri dari : (a) yang diperintahkan

(Al awamir), (b) yang dilarang (an-nawahi), (c) yang dibolehkan (al-

mubahat) dan (d) akhlak dalam keadaan darurat (al-mukhalafah bi al-

idhthirar).

b) Akhlak berkeluarga (al-akhlaq al-usariyah). Terdiri dari: (a) kewajiban

timbal balik orang tua dan anak (wajibat nahwu al-ushul wa al-furu) (b)

31Ibid., h. 199.
32Rahmawati, Pembinaan Akhlak I (Kendari: CV. SHADRA, 2009), h. 7-8.
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kewajiban suami istri (wajibat baina al-azwaj) dan kewajiaban terhadap

karib kerabat (wajibat nahwa al-a qarib).

c) Akhlak bermasyarakat (al-akhlaq al-Ijtima’iyyah) terdiri dari dari : (a)

yang dilarang (ai-mahzhurat), (b) yang diperintahkan (al-‘awamir) (c)

kaedah -kaedah adab (qawa’id al-adab).

d) Akhlak bernegara (akhlak ad-daulah) terdiri dari : (a) hubungan antara

pemimpin dan rakyat (al-alaqah baina arrais wa as–syab), dan (b)

hubungan luar negeri (al-‘alaqat al-kharijiyyah).

e) Akhlak beragama (al-akhlaq ad-diniyyah). Yaitu kewajiban terhadap Allah

SWT (wajibat nahwa Allah).

Dari sistematika yang dibuat oleh Abdullah Draz di atas tampaklah bagi kita

bahwa ruang lingkup Akhlak itu sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan,

baik secara vertikal dengan Allah SWT, maupun secara horizontal sesama makhluk-

Nya.

Namun, dari beberapa akhlak di atas, peneliti hanya mengambil 5 yang

menjadi titik fokus penelitian, yakni: Akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap

kitabullah (Al-Qur’an), akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan

akhlak terhadap lingkungan. Karena menurut peneliti kelima inilah yang menjadi inti

dari segala akhlak yang ada.

C. Pengaruh IMTAQ terhadap Pembentukan Akhlak Siswa

Aktifitas seseorang yang  baik akan berdampak dan berguna bagi dirinya

sendiri dan orang lain, demikian juga aktifitas seseorang buruk, akan berdampak dan

merugikan diri sendiri dan orang lain, yang nantinya akan mempengaruhi akhlak
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seseorang. Demikian halnya dengan aktifitas siswa dalam mengikuti kegiatan Jum’at

IMTAQ banyak aktiftas-aktifitas yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa religius

peserta didik.

Aktifitas yang ada dalam kegiatan Jum’at IMTAQ nantinya akan membentuk

kepribadian positif peserta didik pada diri peserta didik dan akan berlanjut pada

kebiasaan-kebiasaan positif yang tanpa sadar mereka mengamalkannya dalam

kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Judul yang peneliti ajukan berkaitan dengan Hubungan antara Kegiatan

Jum’at IMTAQ (Iman dan Taqwa) dengan Akhlak Peserta Didik di SMKN 3

Kendari. Penelitian ini belum ada peneliti yang pernah mengadakan penelitian yang

serupa. Namun dari beberapa skripsi yang lain ada persamaan, peneliti menemukan

beberapa tulisan yang mendukung dan apa yang ingin peneliti teliti, yaitu :

Rizki Toyibah, Hasil penelitian yang dilakukan yakni untuk membangun
perilaku keagamaan siswa memakai tiga metode, yaitu pembiasaan, pengertian,
dan model. Indikator siswa berperilaku keagamaan baik apabila memiliki rasa
keagamaan, pengetahuan keagamaan, serta perilaku akhlak. Ada beberapa
kendala dalam pelaksanaan antara lain faktor keluarga yang kurang perhatian,
dan siswa yang belum serius dalam mengikuti program IMTAQ.33

Pada skripsi Rizki Toyibah di atas terdapat persamaan dengan skripsi peneliti,

kedua skripsi ini mempunyai tujuan yang sama yaitu menggambarkan kegiatan

IMTAQ dan akhlak peserta didik, akan tetapi ada perbedaan dalam objek

penelitiannya, skripsi Rizki Toyibah lebih memfokuskan judul pada pembinaan

IMTAQ untuk Membangun Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X di MAN Wonosari

33Rizki Toyibah, skripsi yang berjudul “Program Pembinaan IMTAQ (Iman dan Taqwa)
untuk Membangun Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X di MAN Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta.
Fakultas Tabiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
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Gunung Kidul Yogyakarta. Dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk

membangun perilaku keagamaan siswa harus dengan tiga metode yaitu metode

pembiasaan, pengertian dan model. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus

pada hubungan antara kegiatan Jum’at IMTAQ (Iman dan Taqwa) dengan Akhlak

Peserta Didik Di SMKN 3 Kendari, selain itu dari segi tempat, hasil dan jenis

penelitian sangat berbeda. Penelitian Rizki Toyibah adalah jenis penelitian kualitatif

sedangkan jenis penelitian peneliti adalah jenis kuantitatif.

Luluk Nurrohmah, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel X

kategori sedang dengan presentasi 57%. dan Variabel Y kategori tinggi dengan

presentasi 50%. Setelah data dianalisis, maka diperoleh rxy tabel 0.345, dan apabila

ditunjukkan dengan hasil hitung koefisien kolerasi sebesar 0,512 dapat diperoleh

0,512 > 0,345. Maka hipotesis yang peneliti ajukan diterima, dengan kata lain ada

hubungan yang signifikan antara X dengan Y di MTs Negeri Wonosegoro T.P.

2014/2015.34

Pada skripsi Luluk Nurrohmah di atas terdapat persamaan dengan skripsi

peneliti, dari skripsi Luluk Nurrohmah di atas mempunyai tujuan yang sama dengan

peneliti yaitu menggambarkan kegiatan IMTAQ Siswa terutama pada Indikator

tadarrus, akan tetapi ada perbedaan dalam objek penelitiannya, skripsi Luluk

Nurrohmah lebih memfokuskan judul pada Hubungan Aktivitas Tadarus Al-Qur’an

dengan Akhlak Siswa MTs Negeri Wonosegoro T.P 2014/2015. Sedangkan pada

penelitian peneliti fokus pada seberapa besar Hubungan antara Kegiatan Jum’at

34Luluk Nurrohmah skripsi yang berjudul “Hubungan Aktivitas Tadarus Al-Qur’an dengan
Akhlak Siswa MTs Negeri Wonosegoro Tahun Pelajaran 2014/2015.
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IMTAQ (Iman dan Taqwa) dengan Akhlak Peserta Didik Di SMKN 3 Kendari,

selain dari segi tempat dan hasil penelitian sangat berbeda.

Skripsi Kurnia Cahyati, Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada
hubungan positif dan perubahan lebih baik pada sikap keagamaan siswa yang
mengikuti organisasi rohis di Sekolah.35

Pada skripsi Kurnia Cahyati di atas terdapat persamaan dari segi Judul yakni

menggunakan awalan kata hubungan, kedua skripsi ini mempunyai tujuan yang sama

yaitu menggambarkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan peserta didik, akan tetapi

ada perbedaan dalam objek penelitiannya, skripsi Kurnia Cahyati lebih

memfokuskan judul pada Hubungan Antara Keikutsertaan dalam Kegiatan

Kerohanian Islam (ROHIS) dengan Keagamaan Siswa di SMAN 1 Mantilah 2008..

Sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada seberapa besar hubungan positif dan

signifikan antara Kegiatan Jum’at IMTAQ (Iman dan Taqwa) dengan Akhlak Peserta

Didik Di SMKN 3 Kendari. Selain itu dari segi tempat dan hasil penelitian sangat

berbeda.

Jadi dari ketiga penelitian di atas, masing-masing terdapat relevansi terhadap

penelitian peneliti. Namun berbeda dari segi subjek, objek, lokasi dan hasil penelitian

yang diperoleh.

E. Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan

penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka konseptual dibangun dengan 3 (tiga)

tahapan. Hubungan kegiatan Jum’at IMTAQ yang berorientasi dengan akhlak peserta

35Kurnia Cahyati, skripsi yang berjudul “ Hubungan Antara Keikutsertaan dalam Kegiatan
Kerohanian Islam (ROHIS) dengan Keagamaan Siswa di SMAN 1 Mantilah 2008.
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didik, dengan mengadopsi konsep dari Choiruddin Hadhiri, pembagian akhlak ada

sembilan, Namun fokus penelitian peneliti yakni: Akhlak terhadap Allah SWT,

akhlak terhadap kitabullah(Al-Qur’an), akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap

manusia, dan akhlak terhadap lingkungan alam serta patuh terhadap tata tertib

sekolah. Maka kerangka konseptualnya adalah :

1. Jika kegiatan Jum’at IMTAQ merupakan faktor yang mempengaruhi peserta

didik, maka peserta didik tersebut akan mempunyai akhlak yang baik kepada

Allah, diantaranya: Iman, takwa, tauhid, tawakal, zikir, syukur,  ibadah,

istigfar, do’a, dan husnudzan kepada Allah SWT.

2. Jika kegiatan Jum’at IMTAQ merupakan faktor yang mempengaruhi peserta

didik, maka peserta didik tersebut akan mempunyai akhlak yang baik kepada

Kitabullah (Al-Qur’an), diantaranya: mengimani dan mengagungkan Al-

Qur’an, membaca dan menghafal, mempelajari dan memikirkan isinya,

mengamalkan dan menegakkan isi, dan mengajarkan serta mendakwahkan

Al-Qur’an.

3. Jika kegiatan Jum’at Imtaq merupakan faktor yang mempengaruhi peserta

didik, maka peserta didik akam membiasakan sikap baik terhadap dirinya,

antara lain : sabar, pemaaf, amanah, lemah lembut, bersih, tidak takabur,

Intropeksi (muhasabah), menjaga kehormatan, disiplin, istiqamah, dan

berprasangka baik.

4. Jika kegiatan Jum’at IMTAQ merupakan faktor yang mempengaruhi peserta

didik, maka peserta didik tersebut akan membiasakan sikap baik terhadap

sesama manusia, diantaranya : silaturrahmi, persaudaraan (ukhwwah),
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persamaan (musawwah), adil, baik sangka (husnudzan), dapat dipercaya (al-

amanah), dan dermawan.

5. Jika kegiatan Jum’at IMTAQ merupakan faktor yang mempengaruhi peserta

didik, maka peserta didik akan membiasakan sikap baik terhadap lingkungan,

diantaranya : menanam bunga atau pohon di rumah/sekolah, menyirami

tanaman, tidak merusak tanaman, menyapu halaman rumah, tidak memetik

bunga yang belum mekar atau belum masak, tidak membuang sampah

sembarangan tempat, menyayangi binatang dan memberi makanan bagi

binatang yang lapar.

Dalam menentukan langkah guna menghasilkan kesimpulan, maka dalam

penelitian ini diperlukan pemikiran untuk memperjelas hubungan dari dua variabel

yang sekaligus menunjukkan alur pemikiran penelitian. Selanjutnya hubungan dari

kedua variabel penulis kemukakan dalam bagan berikut :

Gambar. I
Bagan kerangka Konseptual

HUBUNGAN

( X )
Kegiatan

Jum’at IMTAQ

( Y )
Akhlak

peserta didik

Akhlak siswa terhadap
lingkungan

Akhlak siswa kepada sesama
manusia

Akhlak siswa kepada diri sendiri

Akhlak siswa kepada Allah SWT

Akhlak siswa kepada Kitabullah
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F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dinyatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang

diperoleh melalui pengumpulan data.36

Berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di

atas, maka peneliti dapat mengemukakan hipotesis bahwa “Jika terjaga IMTAQ

(Iman dan Taqwa) maka semakin baik pula akhlak peserta didik, sebaliknya jika

tidak terjaga IMTAQ maka semakin buruk pula akhlak peserta didik.

Ha: Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kegiatan Jum’at IMTAQ (Iman

dan   Taqwa) dengan akhlak peserta didik di SMKN 3 Kendari.

Ho: Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kegiatan Jum’at IMTAQ

(Iman dan Taqwa) dengan akhlak peserta didik di SMKN 3 Kendari.

36Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, Cet. 7,
2015), h. 99.




