
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya merupakan ajaran 

penyempurna dari agama-agama yang terdahulu. Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

merupakan manusia spesial yang dipilih sebagai pembawa risalah  dari Tuhan 

Alam Semesta untuk disampaikan ke seluruh ummat Manusia. Semoga 

dilimpahkan kepadanya shalawat dan salam yang sebaik-baiknya. 

Sebagaimana para Nabi dan Rasul diberikan Mu’jizat, Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

mendapat mu’jizat yang sangat luar biasa yaitu al-Qur’an. Al-Qur’an adalah 

sumber utama ajaran agama Islam yang tidak akan pernah lekang oleh tempat 

dan zaman. Didalamnya terdapat berbagai macam kandungan, mulai dari 

hukum, kisah-kisah orang terdahulu dan yang akan datang, janji-janji dan 

ancaman dan lain sebagainya.  

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص mempunyai tugas utama yaitu untuk 

mengeluarkan manusia dengan al-Qur’an dari kegelapan menuju cahaya yang 

terang-benderang1 dengan membacakan ayat-ayat Allah هلالج لج kepada mereka, 

menyucikan jiwa mereka dan mengajari mereka, sebagaiman firman-Nya 

dalam surat al-Jumu’ah ayat 2.2 Selain itu, Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص juga 

pembawa kabar gembira bagi siapa saja yang mengikutinya dan membawa 

peringatan bagi siapa saja yang menentangnya.  

Dengan demikian, Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص selain sebagai seorang 

pemimpin sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab sirah(sejarah), beliau 

juga merupakan seorang pendidik yang melangsungkan pendidikan terhadap 

manusia agar tercipta manusia yang beradab, bahkan beliau adalah pendidik 

terhebat karena langsung diajar/ dididik dan mendapat ilmu dari Pemilik Ilmu 

Rabbul ‘alamin, Allah هلالج لج melalui atau tanpa Malaikat Jibril. Oleh karenanya, 

                                                           
1 Al-Qur’an dan terjemah, hal 255 
2 Al-Qur’an dan terjemah, hal 553 
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sebagai seorang muslim yang sudah seharusnya mengidolakan dan 

menjadikan beliau sebagai panutan, selayaknya kita bisa meniti jalan yang 

beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau kerjakan yaitu pendidikan, 

menghilangkan kebodohan dan menanamkan budi pekerti yang luhur pada 

setiap jiwa. 

Lebih dari itu, Pendidikan adalah aktivitas yang diperintahkan oleh 

Allah هلالج لج. Banyak sekali ayat-ayat dalam al-Qur’an yang berisi tentang 

pendidikan, diantaranya: 

1. Surat al-‘Alaq ayat 1-5, yang artinya:3 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantara qalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” 

 

2. Surat Muhammad ayat 24 yang artinya:4 

“Apakah mereka tidak mentadabburi(mempelajari) al-Qur’an? Atau 

apakah hati mereka sudah terkunci?” 

 

Ayat-ayat al-Qur’an diatas mengindikasikan bahwa agama Islam 

sangat memperhatikan pendidikan guna terciptanya manusia yang 

berkedudukan mulia baik di dunia terlebih di akhirat, baik ketika sendiri 

maupun ketika bermasyarakat. Dalam ajarannya, Islam sangat menganjurkan 

para pemeluknya untuk memperoleh pendidikan atau mencari pengetahuan 

tanpa batas.5 

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang 

dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. 

Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi 

                                                           
3 Al-Qur’an dan terjemah, hal 95 
4 Al-Qur’an dan terjemah, hal 509 
5 Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah(MBS),(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press,2012), 

hal 30 
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lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai 

(enkulturasi dan sosialisasi).6 Dengan pendidikan, manusia bisa 

menempatkan diri ketika berada di lingkungan masyarakat. 

Menurut R. H. Suwardiyono, Pendidikan Nasional berdasarkan 

Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, 

memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta 

Tanah Air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang 

dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab 

atas pembangunan bangsa.7 

Akan tetapi, pendidikan di Indonesia sering mendapat kritik karena 

dinilai gagal dalam mencetak generasi yang ber-akhlaq.8 Karena realitanya 

porsi yang digunakan untuk menanamkan adab pada peserta didik sangatlah 

sedikit dan bukan merupakan tujuan utama. Hal ini sebenarnya berlawanan 

dengan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri, sebagaimana seperti yang 

tertuang dalam Kurikulum 2004 yang berbunyi; 

“Tujuan lain dari pendidikan ini adalah menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya 

yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang aqidah dan akhlak Islam, 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat 

kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Serta berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berangsa dan bernegara, serta 

untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.”9 

 

                                                           
6 Masnur Muslich Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.69 
7 Ahmad Mudjab Mahali, Adab dan Pendidikan dalam Syari’at Islam, (Yogyakarta: BPFE, 

1984), hal 103 
8 Ulil Amri Syafri, Metodologi Pendidikan Akhlaq dalam Perspektif al-Qur’an 
9 Kurikulum 2004 Standar Kompetensi (Madrasah Tsanawiyah) (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2005), hal. 22 
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Mengingat bahwa pada umumnya pendidikan untuk menciptakan 

peserta didik yang beradab hanya berlangsung ketika mata pelajaran 

PAI(Pendidikan Agama Islam), tentu hal ini menjadi faktor tersendiri dalam 

terhambatnya proses pendidikan adab di sekolah-sekolah. Hal ini diperparah 

bahwa mata pelajaran PAI lebih terfokus pada pengayaan 

pengetahuan(kognitif), minim pada aspek pembentukan sikap(afektif) dan 

pembiasaan(psikomotorik).  

Hakikatnya, agama bukanlah bahan yang dijadikan sebagai uji 

ketangkasan dan sebatas pengetahuan, lebih dari itu agama seharusnya 

dijadikan ruh atau penggerak dalam kehidupan. Seseorang tidak benar-benar 

dikatakan beradab apabila hanya sebatas mengetahui adab-adab dalam 

otaknya namun nihil dalam prakteknya. Kesuksesan pendidikan adab bukan 

dillihat seberapa tinggi nilai peserta didik dalam pendidikan tersebut, 

melainkan sejauh mana dan se-intensif seperti apa dia mengaplikasikan. 

Penting kiranya untuk diperhatikan, bahwa pendidikan harus dimulai 

sejak dini. Bahkan ketika bayi masih dalam buaian, seorang ibu harus 

mendidik/ mengajari bayinya, berupa mendidik/ mengajari membuka mulut 

ketika hendak makan, mengajari untuk mengunyah makanan sebelum ditelan 

dan mengajari berdiri serta berjalan. Ketika anak sudah mulai mengerti dan 

bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang 

benar dan mana yang salah, saat itulah seharusnya pendidikan adab dimulai. 

Ibarat kertas putih yang masih kosong lagi bersih, hendaknya tulislah hanya 

yang baik-baik padanya. 

Sejatinya, pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua, terlebih 

ibu karena ibu adalah orang yang paling banyak membersamai anak-anak 

mereka dibandingkan ayah. Oleh karenanya, sungguh berbahaya apabila 

orang tua tidak menyadari perannya sebagai pendidik yang utama, justru 

menganggap pendidik yang utama adalah guru-guru yang ada di sekolah-

sekolah. Padahal di sekolah-sekolah, seorang guru bisa saja mendidik sampai 

30 peserta didik dalam satu kelas. Hal ini jelas menunjukkan bahwa 

pendidikan di sekolah tidak optimal, terlebih dalam pendidikan adab. 
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Setiap orang tua seharusnya menyadari akan hal itu, terlebih Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص memerintahkan setiap orang tua dalam sabda beliau yang 

artinya: “muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka”.(H. R. 

Ibnu Majah). Hadits ini mengandung perintah yang jelas dan indikasi yang 

kuat bahwa orang tua wajib untuk memuliakan anak-anak mereka dan 

memberikan mereka pendidikan yang baik yaitu pendidikan adab. 

Selain itu, terdapat beberapa hadits yang menerangkan keutamaan 

adab. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص yang artinya:  

“Tiada warisan terbaik yang diberikan orangtua kepada putranya 

dibandingkan adab yang baik.” (Al-Thabrani) 

Anak adalah amanah Allah هلالج لج yang dititipkan kepada orang tua. Orang 

tua yang menjalankan amanah dengan baik tentunya akan berusaha 

memberikan yang terbaik untuk apa yang diamanahkan kepadanya, tidak 

terkecuali dalam hal pendidikan khususnya pendidikan adab. 

Adab merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Bahkan 

karena sangat pentingnya, ‘Ulama-‘ulama terdahulu rela menggunakan 

separuh usianya untuk hanya belajar adab. Ada diantara mereka yang 

menghabiskan waktu selama 30 tahun hanya untuk mempelajari adab. Dan 

mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dengan 

demikian menanamkan adab pada anak semenjak dini sesuai dengan yang 

diajarkan oleh ‘Ulama-‘ulama terdahulu. 

 Akan tetapi, yang menjadi kendala pendidikan adab tidak 

diselenggarakn dengan baik di setiap sekolah, tidak mendapat perhatian yang 

khusus dan tidak dilakukan secara intens. Padahal salah satu faktor terpenting 

keberhasilan pendidikan adab adalah berkelanjutan dan intens, sementara 

faktor penunjangnya adalah keturunan.10  

Sekolah Dasar Islam Terpadu atau yang disingkat SDIT Insan 

Permata Malang, adalah salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan 

                                                           
10 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter perspektif Islam, cet , (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), hal 17 
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berbasis adab/ pendidikan adab. Berbeda dengan kebanyakan sekolah-

sekolah pada umumnya, SDIT Insan Permata Malang bertekad mencetak 

generasi berprestasi dan penghafal al-Qur’an yang menjiwai al-Qur’an. 

Artinya, SDIT Insan Permata Malang dalam pendidikannya bertujuan untuk 

meluluskan manusia yang tidak hanya berprestasi akademik, lebih dari itu 

mereka juga dicetak untuk menjadi hafidsz al-Qur’an yang hidup berasakan 

al-Qur’an, mengamalkannya dan beradab sesuai dengan apa yang terkadung 

dalam al-Qur’an. 

Selain itu, SDIT Insan Permata Malang yang tergabung dalam 

Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau yang disingkat JSIT sebagaimana 

Sekolah Islam Terpadu lainnya, memiliki kurikulum tambahan selain 

kurikulum pendidikan nasional yang itu diharapkan dan diyakini dapat 

mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan adab. SDIT Insan Permata 

Malang, yang notabene merupakan sekolah full day juga berkomitmen 

memposisikan diri sebagai orang tua kedua bagi setiap peserta didik yang 

mengenyam pendidikan disana tanpa kecuali. 

Berdasarkan hal diatas, maka peniliti tertarik untuk mengangkat 

masalah ini dalam skripsi yang berjudul “Strategi Pendidikan Adab di SDIT 

Insan Permata Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti akan 

memfokuskan pembahasan pada: 

1. Bagaimana strategi pendidikan adab di SDIT Insan Pemata Malang? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi pendidikan 

adab di SDIT Insan Permata Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pendidikan adab yang diterapkan 

di SDIT Insan Permata Malang. 
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2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan strategi pendidikan 

adab di SDIT Insan Permata Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan ada manfaat yang bisa diambil, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini mampu untuk menambah khazanah 

intelektual mapun referensi penunjang khususnya di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan secara umum dalam bidang 

pendidikan tentang penelitian terhadap pendidikan adab. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti; menjadi bahan kajian dan acuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan adab di kemudian hari. 

b. Bagi sekolah; sebagai salah satu bahan evaluasi yang dapat 

dipertimbangkan demi keberlangsungan pendidikan adab yang lebih 

baik di kemudian hari 

c. Bagi masyarakat; untuk dijadikan referensi dalam mengetahui 

pendididkan adab yang berlangsung di SDIT Insan Permata Malang. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penyimpangan arah dalam pembahasan skripsi 

ini, maka penulis membatasi pembahasan skripsi ini pada masalah-masalah 

berikut ini; 

1. Strategi  

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan 

sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang 

biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi 

diartikan sebagai keahlian mengatur atau merencanakan. Strategi pada 
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dasarnya merupakan rencana cermat tentang suatu kegiatan guna 

mencapai suatu target atau sasaran.11 

2. Pendidikan Adab 

Pendidikan secara singkat merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk melakukan pengembangan potensi diri, spiritual keagamaan, akhlaq 

mulia serta keterampilan diri. Hal tersebut telah di tetapkan dalam UU 

No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Maka sebuah pendidikan itu 

memiliki tujuan akhir dari proses pendidikan tersebut.12 

Sementara adab secara bahasa artinya menerapkan akhlaq mulia. 

Dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar meyebutkan yang artinya;  

“Al adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa 

perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab 

adalah menerapkan akhlaq-akhlaq yang mulia”.13 

 Dengan demikian Pendidikan adab diartikan sebagai upaya untuk 

menanamkan nilai-nilai untuk terciptanya sumber daya manusia yang 

beradab, yaitu manusia yang baik perkataan dan perbuatnnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terbagi atas 5(lima) bab, diamana setiap bab terdapat sub bab 

masing-masing: 

BAB I  Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan Istilah dan sistematika penulisan. 

BAB II  Kajian Pustaka. Bab ini berisi uraian tentang tinjauan 

pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori 

tentang strategi pendidikan adab. 

                                                           
11 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1991), hal 1463 
12 Nanang Fattah,  Analisis Kebijakan Pendidikan, cet.3, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), hal. 29. 
13 Ibnu Hajar al Asqolani, Fathul Bari, Terj,(Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I) jilid 10 hal 100 
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BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi gambaran mengenai 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

BAB IV  Hasil Penelitian. Bab ini berisi biografi SDIT Insan 

Permata Malang, sejarah berdirinya, letak geografisnya, 

visi-misi SDIT insan Permata Malang, struktur 

kepegawaiannya, sarana dan prasarananya serta pemaparan 

hasil penelitian berupa data dan laporan yang diperoleh dari 

lapangan.  

BAB V  Penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta saran kepada 

pihak sekolah dengan harapan saran tersebut dapat kiranya 

membantu keberlangsungan pendidikan adab yang lebih 

baik kedepannya. 


