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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun 

namun dibekali oleh potensi-potensi yang harus dikembangkan. Seperti yang 

dijelaskan QS. An-Nahl ayat 78: 

ًئا وََُجَعلَُ َلُكمُُ  َوالل ُُ َأْخَرَجُكم مِ ن بُُطُونُِ أُمََّهاِتُكمُْ لَُ تَ ْعَلُمونَُ َشي ْ
 اْلسَّْمعَُ َواألَْبَصارَُ َواألَْفِئَدةَُ َلَعلَُّكمُْ َتْشُكُرونَُ

 

“ Dan Allah Swt. mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu penglihatan, 

pendengaran dan hati agar kamu bersyukur”1. 

 

Mengembangkan potensi-potensi tersebut dapat dilakukan melalui 

proses pendidikan baik pendidikan formal, nonformal dan informal karena 

dengan pendidikanlah anak akan memiliki pengetahuan dan keterampilan. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberikan 

pemahaman dan penanaman akhlak yang baik kepada anak2.  Penamaman 

akhlak yang paling utama yaitu di dalam keluarga atau biasa disebut 

pendidikaan informal. Seperti yang dijelaskan di dalam hadist yang berbunyi: 

 

 َسَِْعتُُ أََنسَُ ْبنَُ َماِلكُ  ُُيَدِ ثُُ َعنُْ َرُسولُِ اللَُِّ َصلَّى اللَُُّ َعَلْيهُِ َوَسلَّمَُ قَالَُ 
مُْأََدبَُُ َوَأْحِسُنوا َأْوَلدَُكمُْ َأْكرُِموا  

 

 
1 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 275. 
2 Lukman Hakim, “Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap Dan 

Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttatqin Kota Tasikmalaya”, Jurnal Pendidikan 

Islam- Ta’lim, Vol 10, No 1, 2012,  hal 68. 



 

2 
 

“Saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah Saw beliau bersabda: 

Mulialakanlah Anak-anakmu dan Perbaiki Akhlak Mereka”3. 

 

Di dalam hadist tersebut sudah menjelaskan bahwa penanaman akhlak 

kepada anak sangat penting dan harus dimulai sedini mungkin. Sejak dini anak 

harus diajarkan dan dibiasakan untuk berperilaku baik agar kelak dewasa 

terbiasa untuk berperilaku baik. Jika sebaliknya maka anak akan terbiasa 

bersifat buruk sampai dewasa. 

Manusia hidup di dunia tidak terlepas dari interkasi dengan Allah SWT. 

sebagai Tuhan dan dengan sesama manusia. Cara berinteraksi manusia dengan 

Allah SWT. dapat dilakukan dengn melaksanakan syariat-syariat yang telah 

ditentukan. Sedangkan dalam berinteraksi dengan sesama manusia terdapat 

nilai-nilai untuk mengatur tingkah laku untuk mewujudkan hubungan yang 

harmonis, rukun, tentram tanpa perselisihan4. Pada dasarnya manusia tidak 

dapat hidup sendiri, manusia sangat membutuhkan manusia yang lainnya. 

Allah SWT. berfirman dalam Qs. Al-Lukman ayat 18 yang berbunyi: 

بُّ إِّنَّ ٱَّللََّ ََل يِّ  َوََل ُتَصع ِّْر َخدََّك لِّلنَّاسِّ َوََل ََتْشِّ ِفِّ ٱْْلَْرضِّ َمَرًحا ۖ  
 ُكلَّ ُُمَْتاٍل َفُخورٍ 

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri”5. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT. melarang kita 

memiliki sifat sombong ketika berhadapan atau berbicara dengan orang lain 

 
3 HR. Ibnu Majjah, Nomor 3661 
4  I Ketut Sudarsana, Membina Kerukunan Antar Siswa Di Sekolah Melalui Penanaman 

Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Kerifan Lokal, Denpasar: FDA IHDN, 2018, hal. 248. 
5 Al-Qur’an dan Terjemahan, Kudus: Menara Kudus, hal 412 
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harus memerhatikan dan menghormati yang berbicara tidak diperbolehkan 

untuk membuang muka. Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan ayat ini bahwa 

muliakanlah lawan berbicaramu dan jangan bersifat sombong, akan tetapi 

bersifat lemah lembutlah dan ceriakanlah wajahmu dalam mengahdapi 

mereka6.  

Pendidikan agama merupakan usaha untuk mengajarkan  dan 

menanamkan ketauhidan dalam kepribadian anak agar berbudi pekerti luhur, 

berakhlak mulia dan hidup sesuai dengan ajaran agama. Oleh sebab itu 

pendidikan agama sangat penting dilaksanakan khususnya pada agama Islam7. 

Menurut Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi pendidikan Islam memiliki tujuan 

adalah manusia yang berakhlak mulia. Untuk itu, dalam pendidikan Islam tidak 

hanya menciptakan siswa yang cerdas secara intelektual tetapi harus 

menciptakan siswa yang cerdas dan baik secara akhlak maupun adab8. 

Mengingat pentinganya peran agama dalam kehidupan maka agama 

perlu dipahami serta diamalkan oleh setiap pemeluknya. Bagi pemeluk agama 

Islam dapat melaksanakan serta mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari seperti yang dijelaskan dalam rukun Islam yaitu menjalankan sholat 

lima waktu, puasa, zakat dan haji9.  

Pemerintah menetapkan kurikulum 2013 yang di dalamnya menerapkan 

pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter mengajarkan mata pelajaran 

 
6 Rohani dan Hayati Nufus, “Pendidikan Anak Menurut Surat Al-Luqman Ayat 12-19 Dalam 

Tafsir Ibnu Katsir”, Jurnal al-Iltizam, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hal 122. 
7 Mohammad Hosnan, “Rekontruksi Pembelajaran Tauhid sebagai Fondasi Inovasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Sekolah/Madrasah”, Jurnal ‘Anil Islam, Vol 8, No 

1, Juni 2015, hal 63. 
8  Syarif Hidayat, “ Pendidikan Berbasis Adab Menurut A.Hasan”,  Jurnal Pendidikan Agama 

Islam, Vol. XV, No. 1, Juni 2018, hal 2. 
9 Imam Subqi, “Pola Komunikasi Keagamaan Dalam Membentuk Kepribadian Anak”, Inject 

( interdisplinary Journal Of Communication, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hal 166. 
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tidak hanya pengetahuan umum tetapi juga mengajarkan pengetahuan agama, 

yang bertujuan agar siswa terarah dan mempunyai tujuan yang pasti yaitu 

bahagia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat10. Pendidikan 

kerakter juga menjadi bagian penting dalam pembentukan akhlak siswa. 

Akhlak pada dasarnya melekat pada diri seseorang yang mengambarkan 

perilaku baik dan buruk. Dalam Islam akhlak bersumber pada ajaran Allah dan 

Rasulullah11. 

Sekolah merupakan salah satu yang memegang peranan penting dalam 

pembentukan akhlak siswa yang akan menjadi bekal masa depan siswa. 

Sehingga sebagai pendidik agama di sekolah harus menanamkan akhlak siswa 

dengan baik. Perlu diketahui bahwasanya dalam penanaman akhlak siswa 

dapat dilakukan dengan membiasakan siswa melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan12.  

Fenomena yang dialami sekarang ini adalah moral dan akhlak siswa yang 

semakin memburuk13. Hal tersebut dibuktikan dalam lingkungan sekolah 

banyak siswa khususnya usia remaja berani dengan guru ketika di tegur, masih 

banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah, kurangnya sikap sopan 

santun dan masih banyak lagi. Siswa seharusnya menunjukkan moral dan 

akhlak yang baik sebagai implementasi tujuan pendidikan. Faktor yang 

 
10 Jito Subianto, “Peran Keluarga, Masyarakat Dan Sekolah Dalam Pembentukan Karakter 

Berkualitas”, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol 8, No 2, Agustus 2013, hal 332. 
11 Syarifah Habibah, “ Akhlak dan Etika dalam Islam”, Jurnal Pesona Dasar,  Vol 1, No 4, 

Oktober 2015, hal 74. 
12 Hadiawati, “Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa 

Melaksanakan Ibadah Salat”,  Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol 02, No 01, 2008, hal 19. 
13 Andi Ramndini Sumarna dkk, “Pengelolaan Pendidikan Agama Islam Di Islamic Full Day 

School SMP Salman Al-Farisi Bandung”, Tarbawi: Indonesian Journal of Islamic Education, Vol. 

4 No. 2, 2017, hal 180. 
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menyebabkan hal tersebut salah satunya adalah kurangnya kesadaran dalam 

beragama siswa.  

Anak pada usia remaja merupakan individu yang secara psikologis masih 

belum matang karena transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang 

sangat memerlukan bimbingan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang 

merugikan bagi anak14. Pada usia remaja cenderung meniru sikap , perilaku, 

dan penampilan orang lain yang telah dikagumi serta sangat mudah untuk 

dipengaruhi15.  Dalam membentuk anak agar memiliki akhlak yang baik 

tidaklah mudah, harus melalui proses yang sangat panjang dan bertahap. Dalam 

membentuk akhlak anak yang baik dapat dilakukan dengan pembiasaan yang 

di dalamnya terdapat keteladanan yang baik sesuai dengan ajaran agama serta 

sangat memerlukan kerjasama dari semua pihak baik keluarga, sekolah 

maupun masyarakat.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kegiatan Keagamaan Di 

Sekolah Terhadap Akhlak Siswa Di SMP Muhammadiyah 8 Batu”   

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 
14 Asep Kurniawan, “Bil Hal Penciptaan Budaya Agma Melalui Pembiasaan Shalat 

Berjamaah Di SMP Islam Al-Azhar 5 Kota Cirebon”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Volume 8, 

Nomor 1, 2017, hal 54. 
15 Abdul Rohman, “ Pembiasaan Sebagai Basis Penanaman Nilai-nilai Akhlak Remaja, 

Jurnal Nadwa, Volume 6, Nomor 1, Mei 2012, hal 164. 



 

6 
 

1. Apakah terdapat pengaruh kegiatan keagamaan di sekolah terhadap akhlak 

siswa di SMP Muhammadiyah 8 Batu ? 

2. Seberapa besar pengaruh kegiatan keagamaan di sekolah terhadap akhlak 

siswa di SMP Muhammadiyah 8 Batu ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan keagamaan di sekolah terhadap 

akhlak siswa di SMP Muhammadiyah 8 Batu.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan keagamaan di sekolah 

terhadap akhlak siswa di SMP Muhammadiyah 8 batu. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, agar termotivasi untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan 

rajin dan termotivasi untuk beraklakul karimah dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Bagi guru, agar dapat meningkatkan kegiatan keagamaan yang mendukung 

untuk pembentukan akhlak yang baik untuk siswa. 

3. Bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang pengaruh kegiatan 

keagamaan di lingkungan sekolah terhadap pembentukan akhlak siswa. 
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E. Batasan Istilah  

1. Kegiatan Keagamaan di Sekolah 

Segala bentuk aktivitas yang mengandung nilai religiusitas yang 

bertujuan untuk memperkuat keimanan siswa, meningkatkan ibadah serta 

menanamkan sikap akhlakul karimah pada siswa dalam kehidupan sehari-

hari. Kegiatan tersebut sudah terencana dan harus dilaksanakan oleh semua 

siswa. Indikator yang digunakan peneliti diantaranya yaitu tadarus pagi, 

shalat dhuha berjamaah, shalat dhuhur dan asar berjamaah, serta infaq 

jumat.   

2. Akhlak Siswa  

Suatu perilaku yang dimiliki oleh masing-masing individu atau 

siswa. Perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk siswa dalam 

berinteraksi di lingkungan sekolah seperti akhlak terhadap Allah Swt, 

akhlak terhadap Rasulullah saw, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap 

diri sendiri dan akhlak terhadap lingkungan. 

 

F. Asumsi Dasar Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti membatasi bahwasanya hal-hal yang 

berpengaruh terhadap pembentukan akhlak siswa adalah kegiatan keagamaan 

di sekolah, sedangkan di luar dari kegiatan keagamaan peneliti tidak 

berkepentingan untuk menelitinya. Sehingga dapat dirumuskan bahwasanya 

kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah semata-mata yang memengaruhi 

pembentukan akhlak siswa.  

 


