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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Setiap 

warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan minat 

dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, 

suku, etnis agama, dan gender. Pendidikan juga merupakan salah satu bagian 

terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak. Di dalam Undang-undang SISDIKNAS 

(Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003 Bab IV pasal 5 dan 7 

dijelaskan bahwa: 

"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara bertanggung jawab 
terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan".  
 

   “Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan 
pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, 
suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan 
dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang 
bersangkutan’’.1 

 
Pendidikan agama baik sekolah maupun perguruan tinggi merupakan 

bagian integral dari pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan di lembaga 

pendidikan formal dan sekaligus menjadi bagian dari pendidikan nasional. 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal IV menegaskan bahwa:  

“Tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan agama adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

                                                        
1 Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan 
dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap 
dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan”.2 
 

Di dalam Undang-undang  No 20 tahun 2003 dalam Bab V, pasal 12 dijelaskan 

bahwa:  

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 
pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan 
oleh pendidik yang seagama dan mendapatkan pelayanan pendidikan 
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”.3 
 
Melihat pentingnya pendidikan agama sesuai undang-undang di atas, 

pendidikan agama memainkan peran dan tanggung jawab yang sangat besar 

dalam ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional, terutama untuk 

mempersiapkan anak didik dalam memahami ajaran-ajaran agama dan berbagai 

ilmu yang dipelajari serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 pasal 2 menyatakan bahwa:  

“Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang 
beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa serta berakhlak 
mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter 
dan  antar umat beragama”.4 
 
Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi, yang dikutip oleh Abdurasyid 

Ridho bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak merupakan jiwa dari 

pendidikan Islam dan mencapai suatu akhlak yang sempurna merupakan tujuan 

yang sebenarnya dari pendidikan Islam, dengan demikian jelas bahwa 

gambaran manusia yang ideal yang harus dicapai melalui pendidikan adalah 
                                                        

2 Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003  Tentang Tujuan Pendidikan Nasional. 
3 Marzuki, Bahasa Mahasiswa diakses pada tanggal 02 Mei 2013 dari 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian.  
4  Abdurasyid Ridho, pendidikan dan akhlak, diakses pada tanggal 02 mei 2013 dari 

http://www. Pendidikan dan Akhlak.scribd.com. 
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manusia yang sempurna akhlaknya.5   

Berdasarkan praktek Rasulullah, dalam ajaran Islam pendidikan akhlakul 

karimah (akhlak mulia) adalah faktor penting dalam membina suatu umat atau 

membangun suatu bangsa. Oleh karena itu pembinaan akhlak mulia harus 

dilaksanakan bagi semua anak didik dan masyarakat. Akhlak dari suatu bangsa 

itulah yang menentukan sikap hidup dan tingkah laku perbuatannya. 6 

Islam sebagai agama yang universal yang meliputi semua aspek 

kehidupan manusia mempunyai sistem nilai yang mengatur hal-hal yang baik, 

yang dinamakan dengan akhlak Islami. Sebagai tolok ukur perbuatan baik dan 

buruk mestilah merujuk kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, karena 

Rasulallah SAW adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. 

Al-Qur’an merupakan perilaku (akhlak) terpuji yang diaplikasikan oleh 

umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak mulia merupakan 

barometer terhadap kebahagiaan, keamanan, ketertiban dalam kehidupan 

manusia dan dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan tiang berdirinya umat, 

sebagaimana shalat sebagai tiang agama Islam. Dengan kata lain apabila rusak 

akhlak suatu umat maka rusaklah bangsanya. Penyair besar Syauqi pernah 

menulis: 

مَ  َ ََّما األ ِن ُھُْم ُدھَبُْوا  ا اِْن ھُُمْو ُدھَبَْت اَْخالَ ق َ ُم اَال ْخالَ ُق َما بَقِیَْت ف  

  ‘’Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlaknya 
selagi mereka berakhlak/berbudi perangai utama, jika pada mereka telah 
hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat (bangsa) ini’’.7 

 
                                                        

5 Ibid 
6 Zhuldyn, Implementasi Akhlak dalam kehidupan sehari-hari, diakses pata tanggal 02 

mei 2013 dari http://wordpress.com/materi-lain/agama. 
7 Umar bin Ahmad Baraja, Akhlak Lil Banin (Surabaya: Ahmad Nabhan), Hal 2. 
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    Syair tersebut menunjukkan bahwa akhlak dapat dijadikan tolok ukur 

tinggi rendahnya suatu bangsa. Seseorang akan dinilai bukan karena jumlah 

materinya yang melimpah, ketampanan wajahnya dan bukan pula karena 

jabatannya yang tinggi. Allah SWT akan menilai hamba-Nya berdasarkan 

tingkat ketakwaan dan amal (akhlak baik) yang dilakukannya. Seseorang yang 

memiliki akhlak mulia akan dihormati masyarakat akibatnya setiap orang di 

sekitarnya merasa tentram dengan keberadaannya dan orang tersebut menjadi 

mulia di lingkungannya.8 

Pendidikan akhlak (Tahdzib al-Akhlak) bertujuan untuk menanamkan 

akhlak dalam diri manusia, karena salah satu misi utama agama Islam adalah 

untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitu pula pendidikan akhlak yang 

ditanamkan guru-guru di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu melalui 

pembiasaan as-Sunnah yaitu terciptanya suasana pembelajaran yang positif, 

aman dan konduktif sesuai dengan visi dan misi SD Muhammadiyah 4 Kota 

Batu. Menciptakan proses belajar mengajar yang mencerdaskan akal, 

menanamkan perilaku Rasulallah (budi) serta menanamkan bekal Aqidah 

Islamiyah (Iman). Seseorang yang hendak memperoleh sebahagiaan sejati (al-

sa’adah al-haqiqjyah), hendaknya menjadikan akhlak sebagai landasanya 

dalam bertindak dan berprilaku. Sebaliknya, orang yang tidak memperdulikan 

pembinaan akhlak adalah orang yang tidak memiliki arti dan tujuan hidup. 9 

Pendidikan akhlak merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar 
                                                        

8 Rahmaniyah Istighfarotur, Pendidikan Etika: Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu 
Miskawaih dalam Konstribusinnya di Bidang Pendidikan (Jakarta: UIN Maliki Press, 2010), 
Hal. 2. 

 9 Ibnu Miskawai, konsep pendidikan Akhlak diakses pada tanggal 01 Mei 2013. 
dari http://pai.sunan-ampel.ac.id.   
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guna memberikan pendidikan jasmani dan rohani berdasarkan ajaran Islam 

yang berupa penanaman akhlak mulia yang merupakan cermin kepribadian 

seseorang, sehingga menghasilkan perubahan yang direalisasikan dalam 

kenyataan kehidupan sehari-hari. Kenyataan hidup yang meliputi : tingkah laku 

yang baik, cara berfikir yang baik dan bersikap baik yang dapat menjadikan 

manusia sempurna.10 

Akhlak yang mulia akan mampu mengantarkan seseorang kepada 

martabat yang tinggi. Perbuatan mulia yang keluar dari kekuatan jiwa tanpa 

keterpaksaan adalah akhlak yang baik (akhlakul mahmudah). Kebaikan yang 

tersembunyi dalam jiwa atau dididik dengan pendidikan yang buruk sehingga 

kejelekan jadi kegemarannya, kebaikan menjadi kebenciannya dan perkataan 

serta perbuatan tercela mengalir tanpa rasa terpaksa. Maka yang demikian 

disebut akhlak yang buruk (akhlakul madzmumah). 11 

Al-Qur’an menjadi penyeru kepada pendidikan akhlak yang baik, 

mengajak kepada pendidikan akhlak di kalangan kaum muslimin, 

menumbuhkannya dalam jiwa mereka dan yang menilai keimanan seseorang 

dengan kemuliaan akhlaknya. Adapun tujuan pendidikan akhlak menurut al-

Qur’an adalah terwujudnya manusia yang memiliki pemahaman terhadap 

pendidikan akhlak baik dan buruk yang tercermin dalam prilaku negatif, efektif 

dan psikomotorik secara terpadu sehingga terwujud manusia yang memiliki 

kesempurnaan akhlak, melalui orang tua dalam mendidik anak, karena setiap 

                                                        
10 Jibtian, Landasan Teori diakses pada tanggal 08 mei 2013 dari http://digilib.sunan-

ampel.ac.id. 
11   http:// jareperpus. pendidikan-akhlak. blogspot.com. diakses  pada tanggal 01 Mei 

2013.  
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orang tua memahami terhadap kandungan yang ada di dalam al-Qur’an, 

khususnya yang terkait dengan akhlak mulia, karena bagi umat muslim al-

Qur’an merupakan referensi utama dalam mengatur hidupnya. Sebagaimana 

Firman Allah:  

       
   

Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan 
(menganugrahkan) akhlak yang tinggi kepadannya yaitu selalu 
mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat (QS. as-Sad (38): 46).12 

 
Pendidikan akhlak menurut al-Qur’an di atas meliputi akhlak terhadap 

Allah dan Rasul-Nya, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap diri sendiri, 

akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat dan akhlak terhadap 

alam sekitar kita. Metode yang digunakan pembahasan pendidikan akhlak 

dalam skripsi ini adalah pendidikan akhlak secara langsung dengan cara 

memberi petunjuk, bimbingan, tuntunan nasehat, motivasi, pengarahan, 

memberikan suritauladan yang baik. Secara tidak langsung melalui jalan 

sugesti dengan memberikan nasihat yang berharga.13 Problem guru dalam 

menerapkan pendidikan akhlak di sekolah adalah terletak pada jumlah rasio 

guru dan murid tidak seimbang, sehingga problem tersebut dapat menghambat 

pendidikan akhlak.   

Pendidikan akhlak melalui program Laskar as-Sunnah merupakan 

program yang pertama kali diterapkan di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu 

yang sudah di resmikan pada tahun 2010 dan dilaksanakan pada tahun 2012. 

Pada dasarnya Laskar yaitu penggerak (anak didik) sedangkan as-Sunnah yaitu 

                                                        
12 QS. al-Sad (38): 46 
13 Pendidikan akhlak, diakses pada tanggal 01 Mei 2013 dari jareperpus.blogspot.com. 
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Sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasulallah jadi Laskar as-Sunnah yang 

dimaksud adalah anak didik yang mampu menjalankan sunnah-sunnah yang 

dikerjakan Rasulallah sesuai ajaran-ajaran Islam. 

Pada dasarnya pembiasaan as-Sunnah adalah suatu metode yang 

diterapkan guru kepada anak didik untuk membiasakan berperilaku as-Sunnah 

sesuai ajaran Rasulallah. Membentuk akhlak anak tidak mudah, guru 

membutuhkan kerja sama dari staf-staf di sekolah dan juga dari orang tua anak 

didik guna terselenggarannya program Laskar as-Sunnah.  

Melalui program Laskar as-Sunnah anak didik masih membutuhkan 

bantuan dan bimbingan guru dan juga teman-temannya untuk saling 

mengingatkan. Anak didik dibiasakan menjalankan sunnah-sunnah Rasulallah 

seperti berjabat tangan dengan guru ketika datang disekolah, membaca doa dan 

mengaji al-Qur’an terlebih dahulu sebelum belajar, banyak hal yang 

ditanamkan guru di sekolah guna terciptannya pendidikan akhlakul karimah 

dan suritauladan pada anak didik.  

Pendidikan akhlak melalui program Laskar as-Sunnah merupakan 

pembelajaran yang penting untuk ditanamkan pada anak didik demi 

berkembangnya pendidikan akhlak di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu, 

karena pada awal ajaran baru guru memberikan materi mengenai pembiasaan 

as-Sunnah dengan tujuan untuk mengenalkan dan menanamkan pendidikan 

akhlak melalui pembiasaan as-Sunnah tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat pendidikan 

akhlak melalui program Laskar as-Sunnah karena program tersebut hanya ada 
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di sekolah tingkat dasar yaitu di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu. Dari sini 

peneliti akan mencari tahu sedetail mungkin untuk lebih mengetahui program 

Laskar as-Sunnah yang diselenggarakan di sekolah tersebut sehingga mudah 

dikaji, maka dari itu peneliti mengangkat judul “Pendidikan Akhlak Melalui 

Program Laskar as-Sunnah di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja pendidikan akhlak yang ditanamkan guru melalui program Laskar 

as-Sunnah di SD Muhammadiyah 04 kota Batu? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pendidikan akhlak 

melalui program Laskar as-Sunnah di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian 

adalah: 

1. Mengetahui  apa saja pendidikan akhlak yang ditanamkan guru melalui 

program Laskar as-Sunnah di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu. 

2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pendidikan akhlak 

melalui program Laskar as-Sunnah di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

bagi pengembangan pendidikan Islam baik secara teoritis maupan secara 

praktis. Secara rinci manfaatnya adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan selalu berkembang dan 
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penelitian ini merupakan inovasi yang selalu mengadakan pembaharuan 

pendidikan Islam, untuk itu dalam penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan informasi baik bagi khalayak umum. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para 

pembaca khususnya bagi guru al-Islam di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu 

yang dapat dijadikan tolok ukur atau bahan acuan dalam berkembangnnya 

pendidikan akhlak untuk lebih baik lagi dari yang terbaik. Dan dari lembaga 

pendidikan Islam diharapkan menjadi bahan rujukan untuk melakukan 

reformasi pendidikan di lembaga pendidikannya masing-masing. 

E. Batasan Istilah 

Definisi operasional ini bertujuan supaya tidak ada perbedaan 

pemahaman diantara penulis dan khalayak pembaca agar lebih rianci lagi. 

Adapun definisi operasional yang ditulis berdasarkan suatu permasalahan yang 

dibahas antara lain: 

1. Pendidikan: Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, 

atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh 

pelaku pendidikan. Sedangkan pendidikan dalam pusat bahasa departemen 

pendidikan nasional adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.   

2. Akhlak: Akhlak dalam kamus ilmiah populer akhlak yaitu budi pekerti, 

tingkah laku, dan perangai. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa 
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Indonesia berarti budi pekerti, kelakuan. Kedua definisi diatas tidak ada 

perbedaan yang mendasar. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah 

laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang 

tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-

waktu saja.  

Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya 

didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak 

pertimbangan pemikiran apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, 

sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan 

tersebut dilakukan dengan terpaksa bukanlah pencerminan dari akhlak. 

Dalam Encyclopedia Brittanic akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang 

mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian 

nilai baik dan buruk. 

Melalui batasan istilah di atas akan mempermudah peneliti untuk mencari 

data sesuai yang diharapkan, karena sudah mencakup aspek-aspek tertentu 

untuk di teliti. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini untuk membatasi peneliti dalam mencari data. 

Adapun sistematika yang tertuang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan  

Pada pendahuluan ini peneliti akan memberikan gambaran secara 

umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka yaitu penjelasan-penjelasan yang bersifat teoritis, 

sumber-sumber data akurat yang dapat membantu 

mengidentifikasikan sub bab dalam penelitian yang meliputi 

pengertian pendidikan, pengertian akhlak, pengertian pendidikan 

akhlak, tujuan pendidikan akhlak, ruang lingkup pendidikan akhlak, 

dasar-dasar pendidikan akhlak, metode Islam dalam mendidik akhlak 

pada anak melalui ajaran-ajaran Sunnah Rasulallah, penerapan 

pendidikan akhlak pada anak didik, dan faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat pendidikan akhlak. 

BAB III: Metode Penelitian 

Metode penelitian yang meliputi  jenis penelitian, lokasi penelitian, 

informan penelitian, jenis data, tehnik  pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

 

 

 

 



12 
 

BAB IV: Hasil Penelitian.  

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan apa saja yang sudah 

didapatkan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang maksimal dan valid. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran. 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk perbaikan 

kedepannya yang sudah dilakukan peneliti untuk lebih baik lagi 

sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.     


