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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena menarik yang dapat dikaji di kalangan remaja saat ini adalah 

prestasi-prestasi luar biasa yang mereka raih dan belum tentu dapat dilakukan oleh 

orang-orang dewasa. Prestasi tersebut mereka raih dalam bidang akademik dan 

non-akademik. Prestasi yang diakui oleh dunia seperti, prestasi dalam bidang 

kesenian, olahraga dan ilmu pengetahuan.  

Dunia hiburan yang berkembang pesat di Indonesia misalnya, pada seni 

musik, tarik suara, dan seni tari telah menjadikan remaja sebagai pemeran utama 

dan sebagai konsumen langsung. Dunia musik dan seni tarik suara bukan hanya 

menjadi hobi bagi mayoritas remaja dan pemuda di Indonesia melainkan, untuk 

dijadikan sebagai lahan maraup rupiah. Kesuksesan para remaja di dunia hiburan 

telah meletakkan mereka pada posisi perekonomian yang tinggi. Kekayaan yang 

dimiliki oleh anak-anak Indonesia yang telah menjadi bagian dari dunia hiburan 

tanah air dapat mensejahterakan perekonomian pribadi dan keluarganya. 

Bakat atau hobi yang dimiliki oleh para remaja juga mendorong mereka 

pada pilihan posisi yang nyaman dan aman untuk menjalankan kehidupan 

sosialnya. Pengakuan dan penerimaan lingkungan selalu menjadi prioritas dalam 

kehidupan remaja. 

Lingkungan berperan sebagai faktor pendukung dalam peningkatan 

kualitas pendidikan anak yang berdampak pada peningkatan prestasi yang diraih. 
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Lingkungan keluarga dan sekolah misalnya, sebagai lingkungan yang menjadi 

habitat perkembangan pengetahuan dan spiritual anak. Habitat lingkungan yang 

berkembang saat ini adalah perkembangan teknologi informasi, yang telah 

berevolusi menjadi dunia kedua bagi anak-anak dan remaja Indonesia. Dunia 

maya bahkan mendominasi ruang kehidupan mereka sehingga informasi dari 

penjuru dunia bisa didapatkan dengan mudah. Kemudahan dalam mendapatkan 

informasi inilah yang menjadi salah satu faktor yang memudahkan anak dapat 

meningkatkan prestasinya. 

Prestasi membanggakan yang telah ditunjukkan oleh beberapa remaja di 

Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan kualitas moral yang dimiliki. 

Keadaan remaja Indonesia juga telah menunjukkan gambaran kehidupan sosial 

yang memperhatinkan dengan menurunnya akhlak, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Muhammad Bin Jamil Zainul bahwa;  

...tawuran, perkelahian antar pelajar yang tak pernah selesai, pemerkosaan, 
pembunuhan, dan segala bentuk kejahatan lainya, apalagi merebaknya 
video porno  yang melibatkan kalangan remaja, pengguguran 
kandungan, penganiayaan,  pembunuhan, penipuan, perampasan. Kasus 
tersebut kerap kali menghiasi pergaulan  pelajar dan mahasiswa 
dibumi nusantara ini. Hal ini mengancam terjadinya krisis penerus bangsa 
sebagai bagian yang membangun bangsa yang berkarakter.1 
 
Kartini Kartono dalam bukunya juga menyebutkan bahwa;  

Fakta yang kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja 
itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin laju perkembangan 
industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota-kota besar 
yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan anak remaja 
paling banyak, jadi ada derajat kriminalitas anak remaja paling banyak.2 

                                                        
 1Muhammad bin Jamil Zainu, Solusi Pendidikan Anak Masa Kini (Jakarta : Mustakim, 
2005), Hal. 9. 
 2 Kartini-kartono. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 
Hal. 3. 
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Kemajuan teknologi informasi ternyata tidak hanya positif saja melainkan  

akan berdampak negatif juga pada moral remaja saat ini. Seperti, perkembangan 

sosial media atau  jejaring sosial sebagai salah satu media yang dijadikan rujukan 

oleh kebanyakan remaja saat ini dalam mengutarakan kegalauannya. Sehingga 

terbentuklah sistem hubungan sosial yang rusak. Rusaknya sistem hubungan 

sosial yang dimaksud adalah mendekatkan hubungan orang yang memiliki jarak 

yang jauh dan menjauhkan hubungan orang yang memiliki jarak yang dekat. 

menjadi masalah pada kehidupan sosial yang saat ini belum dapat diatasi secara 

tuntas, akibatnya cukup serius dan tidak dapat dianggap sebagai suatu persoalaan 

yang sederhana. 

Dampak negatif yang lain dari berkembangnya teknologi informasi adalah 

semakin mudahnya akses video-video yang tidak seharusnya ditonton, terutama oleh 

anak dibawah umur seperti video porno yang banyak ditonton oleh pelajar. Salah satu 

peristiwa yang mengemparkan adalah peristiwa pelecehan seksual oleh anak kelas 3 

SD yang  mencabuli 5 temannya, kebiasaan pelaku disebabkan karena menonton 

ponografi di internet.3  Kejadian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

kurangnya perhatian keluarga, Sekolah, kontrol masyarakat, teman dan termasuk 

penegak hukum. Hal tersebut harus di tanggulangi dengan jalan pendidikan dan 

pembinaan. Banyak orang beranggapan bahwa  kondisi  diatas  diduga  bermula dari 

apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Pada dasarnya pendidikanlah yang paling  

besar  memberikan  kontribusi  terhadap  situasi ini.  Mereka yang telah melewati 

sistem pendidikan selama ini mulai dari pendidikan dalam keluarga, lingkungn 

                                                        
 3Kompas pagi (TV) pukul 06: 30 Minggu 08 juni 2014. 



4 
 

sekitar, dan pendidikan sekolah kurang memiliki kemampuan mengelola konflik dan 

kekacauan, sehingga anak-anak dan remaja selalu menjadi korban konflik dan 

kekacauan. 

Lingkungan sekolah juga menjadi tempat yang tidak luput dari terjadinya 

penyimpangan moral, sebagaimana telah disebutkan di atas, padahal sekolah termasuk 

wadah utama dalam membina akhlak siswa. Tujuan dari manajemen pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah adalah terbentuknya moralitas siswa yang tinggi. 

Terjadinya kebobrokan nilai-nilai akhlak siswa di sekolah sering dikaitkan 

dengan kegagalan guru agama dalam membina akhlak siswa. Orang tua sering 

menyalahkan guru agama sebagai penanggungjawab dalam membina akhlak 

siswa, padahal kebobrokan akhlak tidak dapat dijadikan tanggung  jawab guru 

agama saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh guru dan masyarakat 

yang terlibat disekolah. Jika hanya dibebankan pada guru agama, maka moralitas 

atau akhlak yang akan tumbuh hanya sebatas hafalan terhadap doktrin-doktrin 

agama. Pengetahuan tentang doktrin-doktrin agama dan tidak menjamin 

tumbuhnya moralitas yang dapat diandalkan. 

Siswa dikatakan bermoral jika mereka memiliki kesadaran moral yaitu 

dapat menilai hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-

hal yang  tidak boleh dilakukan. Serta hal-hal yang etis dan tidak etis. Remaja 

yang bermoral dengan sendirinya akan  tampak  dalam penilaian atau penalaran 

moralnya serta pada prilakunya yang baik dan  benar  serta  sesuai dengan etika.4 

                                                        
 4Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan 
Budayanya  (Jakarta, PT. RinekaCipta, 2004), hal. 1-5. 
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Keberhasilan dalam pendidikan, siswa pada dasarnya tidak akan terlepas 

dari usaha dan kreativitas seorang guru, selain itu juga adanya sistem/metode yang 

erat hubungannya dengan proses belajar mengajar (PBM) juga diperlukan 

motivasi/dorongan dari guru terhadap siswa untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.5 

Menurut Suharsimi Arikunto,  seorang  guru  sebagai  pihak  yang 

bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di sekolah dituntut untuk berlaku 

terampil  dan  kreatif,  agar  anak  bertambah  pengetahuan,  yaitu  guru  dituntut 

untuk  menyediakan  waktu  diluar  jam  resmi  yang  telah ditentukan oleh 

pemerintah yang sering  disebut dengan  kegiatan ekstrakurikuler. Penyediaan 

waktu ini sungguh sangat berharga bagi perkembangan pribadi anak, utamanya 

dalam  menyerap ilmu pengetahuan guna  menunjang  prestasi  maupun  usaha. 

memahamkan siswa dalam mata pelajaran tertentu.6 

Kurikulum sekolah dituntut untuk memberikan fasilitas yang memadai 

terhadap pembentukan akhlakul karimah bagi siswa baik melalui pembelajaran 

langsung maupun pembelajaran tidak langsung. Pembentukan akhlak yang baik 

juga membutuhkan faktor-faktor kebiasaan yang dapat mengukuhkan karakter 

pribadi yang berakhlak mulia. 

Pembentukan akhlak yang mulia melalui pembinaan secara kontinu adalah 

salah satu metode yang dapat dilakukan dengan pembiasaan pada anak untuk 

melakukan hal-hal yang bernilai positif. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

wadah yang sangat tepat bagi seorang pendidik dalam membina akhlak anak 
                                                        
 5Suryosubroto, Proses BelajarMengajar di Sekolah (Jakarta. Rineka Cipta:1997), hal. 156. 
 6Suharsimi arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan (Yogyakarta, BumiAksara, 
1993),  hal. 86-87. 
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secara tidak langsung. Kita harus melaksanakan pembinaan pilihan atau alternatif 

seperti mengintensifkan kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler harus 

disusun dengan baik seperti rekruitmen pembina, pemakaian metode, input 

maupun tujuan. Jadi tidak sekedar malaksanakan program ekstrakurikuler tanpa 

visi misi yang jelas. 

Ekstrakurikuler yang dapat dilaksanakan adalah ekstrakurikuler iman dan 

taqwa (IMTAQ) karena pada ekstrakurikuler ini terdapat banyak kegiatan yang 

mengandung nilai-nilai positif yang dapat membiasakan anak-anak untuk selalu 

menjaga sikap dan perilakunya tetap diatas nilai-nilai akhlak yang baik. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah 

ekstrakurikuler Iman dan Taqwa (IMTAQ)  Kegiatan ini dimaksudkan disamping 

untuk menambah jam pelajaran Pendidikan Agama Islam, kegiatan ini juga 

dimaksudkan sebagai sarana pembinaan akhlak siswa SMP Negeri 18 Malang 

yang berlokasi di pusat perkotaan dan berada di tengah-tengah Perumahan 

Griyasanta, tepatnya di jalan Sukarno Hatta A-394 kota Malang, siswa yang 

bersekolah di SMP Negeri 18 Malang didominasi oleh anak-anak yang 

berdomisili di kota Malang. Kondisi kota yang memberikan fasilitas yang 

memadai, seperti fasilitas hiburan misalnya, tempat wisata, mall yang didalamnya 

menjadi pusat perbelanjaan dan game yang banyak dikonsumsi oleh mayoritas 

pemuda dan anak-anak. Kondisi lingkungan tersebut telah memalingkan mereka 

untuk memberikan perhatiannya terhadap kondisi pribadi mereka yang seharusnya 

mematangkan diri untuk menjadi lebih baik. Kondisi lingkungan ini juga 

membawa mereka untuk menjalankan ibadah dengan sesukanya, artinya seperti 
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sholat, mengaji dan menambah pengetahuan agamanya sangat kurang, hal ini 

secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi jiwa keagamaan mereka. Karena 

jika siswa dapat beribadah dengan baik, dan bersedia mendalami ilmu agama, 

sangatlah mustahil jika siswa tidak mempunyai akhlak. 

Paparan diatas, dapat dikatakan bahwa siswa SMP Negeri 18 Malang  

mengalami ancaman problem perkembangan dalam akhlak dan juga problem 

pendidikan keagamaan, pendidikan keagamaan dalam hal ini berfungsi sebagai  

pengontrol  dan  penengah  antara  pendidikan dengan fenomena akhlak  melalui  

kegiatan  ekstrakurikuler  iman dan taqwa (IMTAQ). Tujuan dari kegiatan 

ekstrakurikuler iman dan taqwa (IMTAQ) adalah untuk membina siswa agar 

selalu menerapkan nilai-nilai akhlak yang baik, sehingga harus dilaksanakan terus 

menerus, baik oleh guru, orang tua dan masyarakat. Tanpa mengenal ruang dan 

waktu. Pembinaan moral siswa dapat menjadi penentu bagi kehidupan yang lebih 

cerah di masa depan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zakiyah Darajat:  

...Agama  memberikan  bimbingan  hidup  dari  yang  sekecil-kecilnya 
sampai  kepada  yang  sebesar-besarnya  mulai  dari  hidup  pribadi,  
keluarga, masyarakat  dan  hubungan  dengan  Allah,  bahkan  dengan 
alam  semesta  dan makhluk hidup lain. Jika bimbingan- bimbingan 
tersebut dijalankan betul-betul akan terjaminlah kebahagiaan dan  
ketentraman  batin  dalam  hidup  ini  tiada saling sengketa, adu domba, 
tiada kecurigaan dalam  pergaulan. Hidup aman, damai dan sayang 
menyayangi antar satu sama lain.7 
 
Pendidikan akhlak juga merupakan intisari dari ajaran yang dibawa oleh 

rasulullah saw seperti diungkapkan dalam hadits bahwa tujuan dari diutusnya nabi 

tidak lain untuk memperbaiki moralitas manusia. Kebutuhan akan pendidikan 

                                                        
 7Zakiyah Darajat, Peran Agama Dalam Kesehatan Mental ( Jakarta, GunungAgung, 
1995), hal. 59. 
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moral telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap individu manusia khususnya 

peserta didik, karena melalui pendidikan moral ini juga peserta didik dapat 

kembali pada hakekat kehidupan yang sebenarnya, serta mengantarkan peserta 

didik dalam mempersiapkan diri dalam memahami, meyakini, dan menjalankan 

ajaran Islam dengan benar. Alasan inilah yang membawa penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul Manajemen Pembinaan Akhlak Siswa Kelas VIII 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler IMTAQ (Iman dan Taqwa) Di SMP 

Negeri 18 Malang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  diatas  dapat  

dirumuskan  beberapa  masalah  yang  menjadi  pokok  kajian  dalam  penelitian 

ini, diantaranya adalah: 

1. Bagaimana akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Malang? 

2. Bagaimana perencanaan pembinaan akhlak siswa SMP Negeri 18 Malang? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak siswa SMP Negeri 18 Malang? 

4. Bagaimana evaluasi pembinaan akhlak siswa SMP Negeri 18 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan keadaan akhlak siswa SMP Negeri 18 Malang? 

2. Mendeskripsikan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler IMTAQ di SMP 

Negari 18 Malang? 
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3. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler IMTAQ di SMP 

Negeri 18 Malang? 

4. Mendeskripsikan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler IMTAQ di SMP Negeri 

18 Malang? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bisa memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi  

kegiatan ekstrakurikuler iman dan taqwa (IMTAQ) dalam meningkatkan 

akhlak siswa. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan atau bahan 

pertimbangan bagi keprofesionalan guru-guru dalam  kegiatan belajar 

mengajar,  khususnya  bagi  guru-guru ekstrakurikuler iman dan taqwa 

(IMTAQ). 

3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangsih yang positif bagi 

sekolah yang diteliti, bagi masyarakat, bagi pemerintah yang tidak henti-

hentinya  melakukan  pembaharuan  terhadap  dunia  pendidikan  untuk 

menjadi lebih baik, dan khususnya bermanfaat bagi peneliti sendiri. 

 

E. Devinisi Operational 

1. Manajemen pembinaan akhlak 

a. Manajemen  

Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti 

mengatur, mengurus, atau mengelola. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, 
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Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lain 

dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.8  

Manajemen munurut istilah adalah proses mengoordinasikan aktivitas-

aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efesien dan efektif dengan 

dan melalui orang lain.9 

Pengertian manajemen diatas dapat disimpulkan sebagai suatu 

proses perencanaan dan kegiatan yang terorganisir dalam mencapai 

sutu tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efesien. Manajemen 

dalam pembinaan berarti suatu kegiatan merencanakan suatu konsep 

pembelajaran dan pengorganisasaian pelaksanaan pembelajaran yang 

efektif dan efesien dengan diukur dari hasil evaluasi. Manajemen 

terdiri dari beberapa unsur yaitu: sumber daya manusia, uang yang 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan, metode, alat, materi, dan 

sasaran. 

b. Pembinaan  

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan dengan tindakan sadar yang terencana, teratur dan dilakukan 

secara efektif dan efesien dalam memperoleh hasil yang baik. 

Menurut hidayat bahwa : pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan 

dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap 

dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, 

                                                        
8 .U. Syaefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 1. 
9 .Ibid., hal. 2. 
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pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk 

mencapai  suatu tujuan.10 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembinaan adalah usaha, 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna untuk 

memperoleh hasil yang baik.11 

c. Akhlak 

Akhlak adalah suatu tindakan yang muncul dari dalam diri secara alami 

yang tidak melibatkan fikiran untuk melakukannya karena akhlak 

adalah suatu karakter yang ada dalam diri manusia dan sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

d. Ekstrakurikuler  

Ekstrakurikuler : adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang 

dilakukan diluar maupun di dalam sekolah dengan tujuan untuk 

memperluas pengetahuan siswa mengenai hubungan antara berbagai 

mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya 

pembinaan manusia seutuhnya.12 

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa ekstrakurikuler adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar jam belajar kelas 

untuk menambah pengetahuan siswa dan menyalurkan bakat dan minat 

siswa. 

                                                        
 10http://www. Masbied.com/2012/04/09/ pengertian-pembinaan- menurut-psikologi 
 11Depertemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Basar Bahasa Indonesia, Edisi II 
(Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal. 117. 

12Dja’far Hentihu, Administrasi Pendidikan (Surabaya : 1990), hal. 28. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pembinaan akhlak adalah perencanaan dan kegiatan diluar jam pelajaran yang 

terorganisir dan diusahakan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu membentuk 

karakter siswa yang baik dan mulia yang sesuai dengan visi n misi sekolah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai 

sistem  penulisan  yang  terdiri  dari  beberapa  bagian  dan  tiap  bab terdiri dari 

beberapa sub, yaitu sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan dalam bab ini memberikan gambaran secara global tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka membahas tentang berbagai teori yang berhubungan dengan 

pembahasan, pengertian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

manajemen pendidikan, pembinaan akhlak, kegiatan ekstrakurukuler imtaq. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang penyajian data dari hasil penelitian yang didapatkan 

selama proses penelitian berlangsung beserta analisisnya. 
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5. BAB V PENUTUP 

 Bab terakhir akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang berisikan beberapa pendapat dan usulan sebagai perbaikan peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


