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“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh
benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan)
orang-orang yang saleh”
(Q.S. Al A’nkabut 29 : 9)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah swt
dan rasul-Nya, dan mengerjakan amalan-amalan yang sesuai
dengan petunjuk-Nya, maka dengan keagungan Kami,
sungguh Kami akan menjadikan mereka termasuk
orang-orang yang shalih.
( Tafsir Al-Mukhtashar, Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan
Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram )

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Implementasi Pembelajaran Akhlak Dalam Membentuk
Keshalihan Peserta Didik” (Studi Kasus pada Madrasah Aliyah Al Khairiyah
Mampang Jakarta Selatan) yang disusun oleh Nuraeni dengan Nomor Induk
Mahasiswa 216430178 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai
oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang
munaqasyah.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Aziz Fakhrurrazi, MA.

Dr. H. Ahmad Syukron, MA.

Tanggal : 07 Nopember 2020

Tanggal : 07 Nopember 2020

iv

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi Pembelajaran Akhlak Dalam Membentuk
Keshalihan Peserta Didik” (Studi Kasus pada Madrasah Aliyah Al Khairiyah
Mampang Jakarta Selatan) oleh Nuraeni dengan Nomor Induk Mahasiswa
216430178 telah diujikan di sidang Munaqasyah Program Pascasarjana
Institut Ilmu Al Qur’an ( IIQ ) Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021. Tesis
tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.Pd dalam
bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI).

Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, MA

( …………………………….. )

Ketua Sidang
( …………………………….. )

Dr. Syahida Rena, M.Ed
Penguji I

( …………………………….. )

Dr. Fajar Syarif, MA
Penguji II

( …………………………….. )

Prof. Dr. H. Aziz Fakhrurrazi, MA.
Pembimbing I

( .……………………………. )

Dr. H. Ahmad Syukron, MA.
Pembimbing II

( …………………………….. )

Dr. KH. Abdul Halim, M.M
Sekretaris

v

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: Nuraeni

NIM

: 216430178

Tempat/Tgl Lahir

: Majalengka, 20 Februari 1967

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Implementasi Pembelajaran Akhlak
Dalam Membentuk Keshalihan Peserta Didik” (Studi Kasus pada Madrasah
Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta Selatan) adalah benar-benar karya saya
kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di
dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 18 Januari 2021

Nuraeni

vi

KATA PENGANTAR

ٱَّلل ٱلر ْح َّٰ َم ِن ٱلر ِحيم
ِ س ِم
ْ ِب
Dengan menyebut nama Allaah yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang. segala puji bagi Allah seru sekalian alam, Sholawat dan Salam
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullaah saw,
kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk
bagian dari ummatnya yang istiqomah menjalankan serta menyampaikan
risalahnya sekaligus mendapatkan syafa’atnya, aamiin yaa Rabb aa’lamiin.
Alhamdulillah,

penulis

dianugerahi

nikmat

kemampuan

dan

kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan studi di Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta, program
Pascasarjana, program studi Pendidikan Agama Islam (PAI).
Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan
terima kasih yang setulus-tulusnya, khususnya kepada :
1. Kedua orang tua saya, ayahnda Almarhum H. Syarifuddin dan Ibunda
Almarhumah Kusniah, semoga Allah swt merahmatinya, mengampuni
segala kesalahannya, dan menetapkan Iman Islamnya.
2. Kedua anak-anak saya tercinta, Rafli Fatih Al Fikri, Selvania Ramadhani
Fajrin, serta adik-adik keluarga besar saya tercinta, khususnya Ernawati,
Erlina Yuliyati dan Taufan Saputra.
3. Rektor Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta.
4. Direktur Program Pasca Sarjana Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta.
vii

5. Kaprodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Pasca Sarjan Institut Ilmu
Al Qur’an (IIQ) Jakarta.
6. Prof. Dr. H. Aziz Fakhrurrazi, MA (Pembimbing I) dan Dr. H. Ahmad
Syukron, MA (Pembimbing II) yang telah meluangkan waktu dan
membimbing serta memotivasi penulis, sehingga tesis ini dapat penulis
selesaikan.
7. Dr. Syahida Rena, M.Ed (Penguji I) dan Dr. Fajar Syarif, MA (Penguji II)
yang telah memberikan arahan, koreksi dan motivasi dalam penyempurnaan
tesis penulis ini.
8. Segenap civitas akademik Isntitut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta dan seluruh
civitas akademik Madrasah Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta Selatan
yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian, penulisan dan
penyelesaian akhir tesis ini, serta teman-teman studi yang telah memberikan
motivasi dan kebersamaannya.
Melalui kesempatan ini pula, penulis dengan penuh kerendahan hati
menyadari akan kekurangan dan belum sempurnanya tesis ini. Maka masukan
dan sumbang saran dari berbagai pihak terkait, sangat penulis harapkan.
Semoga penelitian dan penulisan tesis ini sebagai bagian dari
konstribusi positip khususnya dalam membentuk akhlaqul karimah dan
sekaligus kashalihan para peserta didik.
Jakarta,18 Januari 2021
Nuraeni
NIM 216430178
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad
yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis di Institut Ilmu Al Qur’an
Jakarta (IIQ), transliterasi Arab-Latin mengacu berikut ini:
1. Konsonan
Arab Latin

Arab Latin

Arab Latin

أ

:a

ز

:z

ق

:q

ب

:b

س

:s

ك

:k

ت

:t

ش

: sy

ل

:l

ث

: ts

ص

: sh

م

:m

ج

:j

ض

: dh

ن

:n

ح

:h

ط

: th

و

:w

خ

: kh

ظ

: zh

ه

:h

د

:d

ع

:‘

ء

:`

ذ

: dz

غ

: gh

ى

:y

ر

:r

ف

:f

2. Vokal
Vokal Tunggal
- Fathah : a
- Kasrah : i
- Dhammah : u

Vokal Panjang
 آ:â
ي:î
 و:û

ix
3. Kata Sandang

Vokal Rangkap
َْي... : ai
َ و...
: au

a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam ( )الqamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh alif lam
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة

املدينة

: al-Baqarah

()ال

qamariyah

: al-Madînah

b. Kata sandang yang diikuti alif lam ( )الsyamsiyah
Kata sandang yang diikuti alif lam (  )الsyamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.
Contoh:

 الدارمي: ad-Dârimî

 الشمس: as-Syams

الرجل

: ar-rajul

 السيدة: as-Sayyidah

c. Syaddah (Tasydîd)
Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang )ّْ),
sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini
berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di akhir
kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh
huruf-huruf syamsiyah. Contoh:

 اِ َّن الَّ ِذيْ َن: Inna al-ladzîna

الس َف َهاء
ُّ  آ َم َن: ÂmanaasSufahâ’u

َ آ َمنَّا الَّ ِذين: Ammannâ billâhi

ْ َوالرُّ َّكع: wa ar-rukka’i

d. Ta Marbûthah ()ة
Ta Marbûthah ( )ةapabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata
sifat (na’at), maka huruf tersebut dialihaksarakan
x
menjadi huruf “h”. Contoh :

الَفْئِ َدة
ْ ْ : al-Af`idah

 اَ ْْلَ ِام َعة ْ اال ْس َل ِمَّة: al-jâmi’ah
al-Islâmiyyah

Sedangkan ta Marbûthah ( )ةyang diikuti atau disambungkan (diwashal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi huruf
“t”. Contoh :

ِ  َع ِاملَة َن:
صبَة

‘Âmilatun Nâshibah

 اْل َيةْال ُكب َرى: al- Âyat alKubrâ

d. Huruf Kapital
Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi
apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang
Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal
kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain.
Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini,
seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan
lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang,
maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata
sandangnya. Contoh ‘Ali Hasan al-‘Âridh, al’Asqallâni, al-Farmawî
dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan namanama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, AlBaqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam

latar

belakang

masalah

ini,

penulis

mengambil

argumentasi secara umum. Namun penulis sangat menyadari bahwa
ketika ditarik ke cluster dunia pendidikan, akan didapati problematika
tersebut yang menuntut respon dan solusi tepat guna dari berbagai pihak,
khususnya yang berkompetensi dengan dunia pendidikan. Dan sekaligus
pihak dunia pendidikan itu sendiri sebagai agen perubahan harus mampu
memformulasikan untuk menjawab problemtika yang penulis jadikan
sebagai latar belakang masalah.
Dalam hal ini penulis skemakan lima poin dasar sebagai latar
belakang masalah. Pertama tentang hajat manusia akan agama, sebagai
jawaban atas segala kelemahan dan kekurangan manusia dalam mencari
jawaban atas hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Kedua tentang
optimalisasi dan internalisasi Al-Qur’an dan As Sunah sebagai rujukan
referensi dasar yang sudah mencapai titik sempurnanya Agama Islam
dalam mengaktualisasikan konsep dan proses serta implementasi
pembelajaran dan pendidikan. Ketiga, globalisasi dekadensi moral,
sebagai sikap keprihatinan faktual atas kondisi kekinian dan ke depan
terkait kemerosotan dan rusaknya moral yang sudah menggelobal tanpa
mengenal batas status, batas geografis dan lintas sektoral. Keempat,
tentang urgensinya pendidikan akhlak (character building) sebagai
respon cerdas dalam menyikapi keterpurukan akhlak (degradasi moral).
Kelima, keprihatinan subyektif penulis terhadap potret dunia pendidikan,
yang semestesinya lembaga pendidikan sebagai garda

1

2
terdepan menyikapi sekaligus menjawab keterpurukan moral anak-anak
bangsa atau peserta didik yang harus kita persiapkan dengan matang
dalam proses regenerasi menghadapi tantangan ke depan yang semakin
kompleks dan krusial.
Menurut Nasruddin Razak, ilmu telah membagi ilmu pisika
(syahadah) ke dalam dua kelas, yaitu makhluk organis (hidup) dan
makhluk anorganis (mati). Makhluk organis (hidup) terdiri dari tingkat
vegetatif (nabati) dan makhluk tingkat hewani. Sedang yang termasuk
tingkat hewani terbagi dua, yaitu tingkat animal (binatang) dan tingkat
human (insani), Dalam hal ini ada pengecualian yang termasuk makhluk
bukan fisika yaitu makhluk ruhaniah seperti malaikat, jin dan ruh.1
Ketika ditilik dari sudut pandang biologis instinktif, didapati
kesamaan antara binatang dan manusia yang berkaitan dengan naluri,
yaitu naluri makan dan minum, naluri mempertahankan diri, dan naluri
keturunan. Pada makhluk manusia, ada kemampuan mengembangkan
dan mengarahkan kehidupan faktor naluri-nalurinya, sedangkan pada
makhluk jenis binatang bersifat statis. Dalam hal ini perbedaan yang
sangat mendasar antara makhluk animal (binatang) dengan makhluk
human (insani) dalam kaitannya dengan naluri-naluri terletak pada
norma-norma, moral, etik, tepatnya adalah “kode etik”, yang dalam
bahasa agama lebih populer disebut “akhlak”. Dan sumber yang mampu
memberikan kode etik yang bernilai absolut untuk mengangkat martabat
manusia dan membedakannya dari makhluk jenis binatang hanyalah
“agama” (Agama Islam). Oleh karena itu agama hakikatnya

1

Nasruddin Razak, Dienul Islam, Bandung, Al Ma;arif, 1989, h. 12

3
merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia. Maka sebagai
konsekuensi logisnya, ketika dalam kehidupan manusia tidak ada agama,
ketika itulah martabat kemanusiaan akan meluncur ke martabat binatang.
Allah swt berfirman,

َ َ۟أو َٰ َٰٓلَ ِئ َك ك أَٱْل َ أن َٰعَ ِم بَ أل ُه أم أ
ضل

“Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi”,
(Q.S. Al A’raf : 179)2
Sementara dalam Q.S. At Tin ayat 4 dan 5, Allah swt berfirman,

س ِف ِلين
 ث ُ َّم َردَ أد َٰنَهُ أ َ أ, س ِن ت َ أق ِويم
َ َٰ سفَ َل
َ س َن فِ َٰٓى أَحأ
َ َٰ ٱْلن
ِ لَقَ أد َخلَ أق َنا أ
“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang
serendah-rendahnya”.3
Sebagaimana semua sudah mafhum, bahwa manusia tercipta dan
terbentuk bukan hanya dari faktor jasmani (material), sebagaimana
manusia juga tidak tercipta hanya dari faktor ruhaniah saja. Akan tetapi
manusia adalah resultant daripada dua faktor komponen, jasmani dan
ruhani. Di titik inilah peran dan fungsi agama sebagai pedoman dasar
bagi perkembangan dan pertumbuhan yang harmonis lagi sehat kepada
ruhaniah dan sekaligus jasmaniah manusia.
Perbedaan menyeluruh antara manusia dengan makhluk binatang
juga pada faktor karunia “akal” yang hanya dianugerahkan kepada
manusia oleh Allah swt. Dengan potensi akal pikiran itulah melahirkan

2

Agus Hidayatullah, dkk, At Thayyib : Al Qur’an Transliterasi Per Kata dan
Terjemah Per Kata, Bekasi, Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2011, h. 174
3

Ibid. h. 597

4
laku perbuatan yang dikerjakan setiap saat dalam rangka interaksi dengan
sesama manusia atas dasar sebagai makhluk sosial (homo socious) yang
kemudian

melahirkan

“kebudayaan”.

Secara

umum

segi-segi

kebudayaan yang dilahirkan manusia pada garis besarnya meliputi
masyarakat ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat,
kesenian dan agama alam (natural religion). Yang penulis maksud
“agama alam” yaitu agama (isme) yang diciptakan manusia dengan
akalnya sendiri. Pertanyaannya kemudian, dapatkah manusia mampu
hidup sejahtera dan bahagia lahir batin hanya dengan hasil
kebudayaannya atas bimbingan akal manusia semata ?
Sesungguhnya, bahwa akal manusia itu hakikatnya “nisbi”,
karena tidak seluruh persoalan kehidupan manusia itu sendiri dapat
diatasinya. Dan tidak semua hal dapat dirajuk hakikat kebenarannya.
Sejarah filsafat, perkembangan alam pikiran, lahirnya isme-isme dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern semua sudah
menjadi bukti real dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia.
M. Natsir sebagaimana dikutip Nasruddin Razak menjelaskan,
bahwa rupanya penambahan pengertian tentang keadaan dan perundangundangan alam, kepandaian teknologi yang sudah memuncak itu saja,
ternyata tidaklah membawa kepada manusia itu satu kebahagiaan. akan
tetapi suatu kemajuan yang lambat laun ternyata palsu, tidak mampu
memberikan kebahagiaan yang seimbang lahir dan batin.4
Sementara dalam tafsir Al Mishbah, M. Quraish Shihab
menguraikan pentingnya “petunjuk agama” bagi umat manusia dalam

4

Nasruddin Razak, Dienul Uslam, h. 1
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menjalani hidup dan kehidupannya, sekaligus memposisikan akal sesuai
dengan porsinya dalam konsep dan proses pendidikan dan pengajaran.
M.Quraish

Shihab

berpendapat,

bahwa

Allah

swt

menganugerahkan petunjuk dan petunjukNya bermacam-macam, sesuai
dengan peranan yang diharapkannya dari makhlukNya. Allah swt
berfirman dalam Q.S, Thaha ayat 50 :

ِى أ َ أع َط َٰى ُك َّل ش أَى ٍء َخ ألقَهُۥ ث ُ َّم َهد ََٰى
َٰٓ قا ُ َل َربّنَا ٱلَّذ
“Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada setiap
sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikannya petunjuk”.5
Kemudian dalam Q.S. Al A’la ayat 1-3, dijelaskan Allah swt berfirman
:

 َوٱلَّذِى قَد ََّر َف َهد ََٰى,س َّو َٰى
َ  ٱلَّذِى َخ َل,س َم َر ِّب َك أٱْل َ أعلَى
س ِّبحِ ٱ أ
َ َق ف
َ
“Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan
menyempurnakan (penciptaanNya), dan yang menentukan kadar
(masing-masing) dan memberi petunjuk”.6
Allah swt menuntun setiap makhluk kepada apa yang perlu
dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Allah lah yang
memberi hidayah kepada anak “ayam” memakan benih ketika baru saja
menetas, atau “lebah” untuk membuat sarangnya dalam bentuk segi
enam. Inilah yang disebut “petunjuk naluri”, sebagai petunjuk tingkat
pertama yang terbatas pada penciptaan dorongan untuk mencari
sesuatu yang dibutuhkan. Namun naluri tidak akan mampu mencapai
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apapun yang berada di luar tubuh fisik pemilik naluri tersebut. Ketika
datang kebutuhannya untuk mencapai sesuatu yang berada di luar
dirinya, manusia membutuhkan petunjuk dari Allah swt, yaitu “petunjuk
panca indera”, sebagai petunjuk tingkat kedua. Namun betapapun
tajamnya dan pekanya kamampuan inderawi manusia, sering kali hasil
yang diperolehnya tidak mampu menggambarkan hakikat yang
sebenarnya. Betapapun tajamnya mata seseorang, dia akan melihat
tongkat yang lurus menjadi bengkok ketika tongkat tersebut berada di
dalam air yang jernih. Disini manusia masih membutuhkan petunjuk
lanjutan untuk meluruskan hasil observasi panca inderanya. Maka yang
mampu meluruskan kesalahan panca indera adalah petunjuk dari Allah
swt, yaitu “petunjuk akal”, sebagai petunjuk tingkat ketiga. Potensi
petunjuk akal lah yang akan mengkoordinasikan semua informasi yang
diperoleh indera, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang
sedikit atau banyak dapat berbeda dengan hasil informasi inderawi.
Namun masih perlu dicatat, bahwa walaupun petunjuk akal sangat
penting dan sangat berharga, ternyata ia hanya berfungsi dalam batasbatas tertentu, akal tidak mampu menuntun manusia keluar jangkauan
dari “alam fisika”. Karena bidang garapan akal adalah bidang alam nyata,
dan dalam bidang ini pun tidak jarang manusia terpedaya oleh
kesimpulan-kesimpulan akal. Sehingga sesungguhnya akal bukanlah
jaminan menyangkut seluruh kebenaran yang diharapkan manusia itu
sendiri.

Disinilah

kelemahan

manusia,

maka

manusia

masih

membutuhkan petunjuk berikutnya, petunjuk yang melebihi kemampuan
akal, sekaligus meluruskan kekeliruannya dalam bidang-bidang tertentu,
yaitu “petunjuk agama” atau “hidayah agama”
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sebagai petunjuk tertinggi bagi umat manusia, yaitu Hidayah Agama
Islam. 7
Dengan demikian sungguh tidak terbantahkan, sesungguhnya
manusia membutuhkan dan berhajat kepada petunjuk yang benar yang
bernilai mutlak untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di alam sesudah
kematian manusia. Sesuatu yang mutlak sudah barang tentu harus berasal
dan bersumber dari yang Maha Benar dan Maha Mutlak, yaitu Allah swt,
Tuhan sekalian alam. Untuk itulah, dengan sifat rahman dan rahimNya,
Allah swt memberikan anugerah kepada umat manusia berupa “agama”,
melalui para nabi dan para rasul, dan yang terakhir yaitu melalui Nabi
Muhammad Rasulullah saw sebagai khataman nabiyyin.
Dalam Q.S. As-Syuuraa ayat 13, Allah swt menegaskan bahwa :

ص أينَا
َ ش ََر
َّ ِى أ َ أو َح أينَا َٰٓ ِإلَ أيكَ َو َما َو
َّ ِّين َما َو
ِ ع لَكُم ِ ّم َن ٱلد
َٰٓ ص َٰى ِب ِهۦ نُو ًحا َوٱلَّذ
۟ ُِّين َو ََل تَتَفَ َّرق
۟ س َٰ َٰٓى ۖ أ َ أن أَقِي ُم
َ وا ٱلد
وا فِي ِه
َ س َٰى َو ِعي
َ ب ِهۦَٰٓ ِإ أب َٰ َر ِهي َم َو ُمو
“Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang urusan agama,
sebagaimana telah diwajibkannya kepada Nuh, dan apa yang Kami
wahyukan kepada engkau, dan apa yang Kami wajibkan kepada Ibrahim
dan Musa, dan kepada Isa, yaitu hendaklah kamu tegakkan agama
dengan benar dan janganlah kamu bercerai-cerai padanya”.8
Dalam kaitan dengan konsep dan proses pembelajaran dan
pendidikan, yang perlu kita garis bawahi, adalah bahwa obyek garapan
pengajaran dan pendidikan kita adalah makhluk yang bernama
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“manusia” yang kita sebut sebagai “peserta didik”, yang melekat padanya
faktor jasmaniah sekaligus faktor ruhaniyah. Disinilah pembelajaran dan
pendidikan

agama dalam hal ini pembelajaran akhlak tidak dapat

dipisahkan dan tidak dapat diabaikan bagi setiap peserta didik.
Wahyu yang pertama kali diturunkan dan diterima Rasulullah saw
adalah perintah untuk membaca “iqra”, dalam Al Qur’an surat Al A’laq
ayat 1 sampai dengan 3. Allah swt berfirman :

ٍٍ علَق
َ س َن ِم أن
َ َ َخل,ق
َ َس ِم َربِّ َك ٱلَّذِى َخل
ٱ أق َرأأ ِبٱ أ
َ َٰ ٱْلن
ِق أ

ٱ أق َرأأ َو َربُّ َك أٱْل َ أك َر ُم
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah”.9
Perintah membaca tersebut bukan hanya sebatas kepada
Rasulullah saw, akan tetapi sesungguhnya untuk umat manusia
seluruhnya. Dalam berbagai kamus ditemukan beraneka ragam arti kata
“iqra”, antara lain menghimpun, menyampaikan, menelaah, membaca,
mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu. Akan tetapi,
kesemuanya harus dikaitkan dengan “bismi rabbika” (demi karena Allah),
sebagaimana bunyi redaksi lanjutan perintah dalam Qur’an Surat AlA’laq tersebut.10 .
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Sesungguhnya esensi dari pesan moral wahyu pertama ini adalah
penekanan pada pentingnya pembelajaran dan pendidikan setiap individu
baik pada lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal untuk
mengaktualisasikan potensi-potensi dasar setiap manusia dalam
mewujudkan fungsi dan peran serta maksud tujuan hidupnya sebagai
hamba Allah swt yang sesungguhnya.
Kurang lebih selama kurun waktu 23 tahun Rasulullah saw
menerima wahyu dari Allah swt, yang ditutup dengan wahyu terakhir Al
Qur’an Surat Al-Maidah ayat 3, yaitu :

علَ أي ُك أم نِ أع َمتِى َو َر ِضيتُ لَكُم
َ ُٱ أليَ أو َم أَ أك َم ألتُ لَ ُك أم دِينَ ُك أم َوأَتأ َم أمت
س َٰلَ َم دِينًا
ٱْل أ
ِأ
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
Kucukupkan kepadamu nikmatKU, dan telah Kuridhai Islam itu jadi
agama bagimu”.11
Dalam redaksi wahyu terakhir tersebut, ada dua kata yang
dipergunakan Al-Qur’an, yaitu “akmaltu” yang diterjemahkan dengan
“Kusempurnakan”

dan

“atmamtu”

yang diterjemahkan

dengan

“Kucukupkan”. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa,
Al-Qur’an menggunakan keduanya untuk makna yang sama tetapi tidak
serupa. Akmaltu diartikan dengan menghimpun banyak hal yang
kesemuanya sempurna dalam satu wadah yang utuh. Sedangkan
Atmamtu, diartikan dengan menghimpun banyak hal yang belum
sempurna sehingga menjadi sempurna. Dengan demikian dapat
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ditegaskan

bahwa

Agama

disempurnakan,

sedangkan

nikmat

dicukupkan.
Maknanya bahwa petunjuk petunjuk agama yang beraneka ragam
itu kesemuanya dan masing-masing telah sempurna. Semuanya telah
sempurna dan dihimpun dalam satu wadah yaitu “Ad-Din” atau yang
disebut dengan Agama Islam.12 Sementara nikmat telah dicukupkan, dan
fakta sesungguhnya anugerah nikmat dari Allah swt untuk makhlukNya
tidak terhingga jumlahnya. Dalam Q.S. Ibrahim ayat 34 Allah swt
mengingatkan kepada umat manusia tentang nikmat-nikmatNya.

۟ سأ َ ألت ُ ُمو ُه َو ِإن تَعُد
ۗ َٰٓ صو َها
ِ َّ َُّوا نِ أع َمت
ُ ٱَّلل ََل ت ُ أح
َ َو َءات َ َٰىكُم ِ ّمن ُك ِّل َما
“Dan Dia telah menganugerahkan kepada kamu dari segala apa yang
kamu mohonkan kepadaNya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat
Allah, niscaya tidaklah dapat kamu menghinggakannya”. 13
Diantaranya nikmat kesehatan, kekayaan, pengetahuan, keturunan
dan sebagainya. Namun jangan mengira bahwa masing-masing nikmat
tersebut telah sempurna, karena semua nikmat tersebut walaupun
digabungkan masih akan tetap kurang. Nilai nikmat-nikmat tersebut
dapat mencapai sempurna, ketika dihimpun bersama dengan petunjukpetunjuk Allah swt yaitu Agama. Demikian kedudukan Al-Qur’an
sebagai sumber rujukan pertama dan yang paling utama dalam Agama
Islam yang telah mencapai titik kesempurnaan, sebagai sumber

12
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referensi awal bagi pembelajaran dan pendidikan ruhani setiap manusia
atau peserta didik.
Disamping Allah swt telah memberikan konsep kehidupan
paripurna melalui wahyu-wahyu Al-Qur’anul Karim, juga sebagai
bagian dari sifat Rahman dan RahimNya, Allah swt telah mengutus
Rasulullah saw sebagai public figur rujukan keteladanan (uswatun
hasanah) bagi kehidupan umat manusia yang sempurna dalam
mengaktualisasikan konsep Al-Qur’an, khususnya dalam konsep
pembelajaran dan pendidikan, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah saw.
Dalam Q,S. Al Ahzab ayat 21 Allah swt menginformasikan keteladanan
beliau Rasulullaah saw,

۟ َان يَ أر ُج
َ سنَةٌ ِلّ َمن ك
َ لَّقَ أد ك
ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ٱَّلل أ ُ أ
َ س َوةٌ َح
ُ َان لَ ُك أم فِى َر
َ َّ وا
يرا
ِ َوٱ أليَ أو َم ٱ أل َء
ً ِٱَّلل َكث
َ َّ اخ َر َوذَك ََر
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.14
Dengan demikian, khususnya bagi umat Islam dibutuhkan
optimalisasi sekaligus internalisasi fungsi dan peran agama yaitu AlQur’an dan As-Sunah sebagai pondasi dasar pertama dan yang utama
dalam konsep dan proses pembelajaran dan pendidikan peserta didik,
untuk menghantarkan ke tujuan hidup yang sesungguhnya, terlebih yang
terkait dengan pembelajaran dan pendidkan akhlak.
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Sementara pilihan kata yang paling tepat untuk menggambarkan
potret grafik perjalanan hidup umat manusia saat ini dalam segala sisi
aspek kehidupan adalah merosot, menurun, terpuruk dan yang semakna
dengannya. Dalam hal ini penulis tidak memberikan data aktual dengan
statemen tersebut di atas, karena sudah sering terdengar, terbaca dan
terlihat dari berbagai sumber informasi kerusakan kehidupan umat
manusia di akhir zaman ini.
Sejarah telah mencatat, bahwa puncak ketaatan manusia kepada
petunjuk Allah swt yaitu pada masa kehidupan Rasulullah saw, dan dua
generasi berikutnya sebagai generasi terbaik (khairul qurun). Pada tiga
generasi utama tersebut, kehidupan masyarakat didominasi oleh
ketakwaan yang tinggi, akidah dan keimanan yang lurus, serta penuh
dengan amal-amal shalih, termasuk didalamnya adalah keberhasilan
proses pembelajaran dan pendidikan, khususnya pendidikan jiwa
(ruhani) kaum muslimin. Padahal faktanya situasi dan kondisi ketika itu
belum didapati lembaga-lembaga formal pendidikan

sebagaimana

zaman sekarang ini yang lazim disebut “modern”. Namun, memasuki
periode

generasi-generasi

berikutnya

berangsur-angsur

terjadi

kemunduran dan kemerosotam yang sangat drastis sampai dengan hari
ini. Dimana potret kerusakan kehidupan umat manusia menjadi
pemandangan umum dimana-mana.
Sebagaimana dijelaskan dan digambarkan oleh Rasulullah saw
dalam sebuah hadits shahih. “Tidak datang kepada kalian sebuah zaman,
kecuali zaman yang sesudahnya akan lebih buruk lagi keadaannya. Hal
demikian akan terus berlangsung sampai kalian
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menghadap Rabb kalian”.15 (HR. Bukhari, Kitabul Fitan, no. 6541 dan
Ahmad no. 11718).
Hari ini kita berada dalam situasi dan kondisi sebagaimana yang
disebutkan oleh hadits mulia tersebut di atas. Mayoritas umat manusia
benar-benar telah lalai dari petunjuk, janji dan ancaman Allah swt.
Kemerosotan dan kehancuran akhlak telah melanda umat manusia, tanpa
memandang perbedaan status, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan
batas-batas geografi. Situasi dan kondisi umat manusia hari ini persis
sebagaimana dijelaskan oleh Firman Allah swt, Q.S. Al Anbiya ayat 1
yaitu :

َ سابُ ُه أم َو ُه أم ِفى
ُ غ أفلَ ٍة ُّم أع ِر
ضون
َ اس ِح
ِ ب ِلل َّن
َ أٱقت َ َر
“Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal perbuatan
mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (dari
padanya)”.16
Juga

sebagaimana

peringatan

Rasulullah

saw

dalam

sabdanya,“Sesungguhnya kiamat semakin mendekat, namun manusia
justru semakin bertambah gila dunia dan bertambah lalai dari Allah
swt”. (HR. Al Hakim, Ath Thabrani, Al Qudha’I, Ad Dulabi, Abu Nuaim
dan Ibnu Abu Dunya, Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah no. 1510).
Ayat yang mulia Q.S Al Anbiya ayat 1 tersebut di atas
menyebutkan dua penyakit utama yang menghalangi manusia dari tugas
utama, yaitu beribadah kepada Allah swt. Pertama, penyakit “ghaflah”,
yaitu lengah dan lalai, karena sibuk dengan perkara- perkara dunia,
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sibuk dengan tujuan duniawinya, mereka lupa menyiapkan amal-amal
shalih untuk bekal hidup layak di akhirat kelak. Kedua, penyakit
“i’radh”, yaitu berpaling, tidak mau peduli dan sengaja melalaikan diri.
Dihadapan setiap mata manusia terhampar bentangan alam semesta yang
amat luas yang tak terbantahkan atas keEsaan dan kekuasaan Allah swt
sebagai ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits
Rasulullah saw telah menyampaikan pesan-pesan wahyu tentang
pentingnya kehidupan akhirat. Kadang Allah swt sesekali memberi
peringatan dengan berbagai bencana alam agar manusia sadar dan
kembali ke jalan yang benar. Namun semua peringatan halus maupun
keras tetap saja tidak bisa menyadarkan hati-hati manusia yang telah
beku dan keras membatu.
Melihat, menyaksikan, mengetahui dan memahami situasi dan
kondisi kehidupan umat manusia “modern” hari ini, yang sejatinya
adalah produk out put pendidikan modern hari ini juga, namun faktanya
pola hidup dan kehidupan mereka sudah terlalu jauh dari petunjuk dan
bimbingan agama. Maka tidak ada pilihan alternatif solusi lain, kecuali
harus kembali pada Dzat yang Maha Benar yang telah menurunkan
petunjuk-petunjukNya yang pasti benar dalam bentuk agama “Dinul
Islam”. Maka konsep pembelajaran dan pendidikan pun semestinya harus
merujuk kepada kaidah-kaidah petunjuk agama yaitu Al Qu’an dan As
Sunah.
Memahami dan menyadari akan pentingnya maksud dan tujuan
hidup manusia yang sesungguhnya, yang esensinya hanya untuk
beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk dan pedoman Al-Qur’an
dan Sunah Rasulullah saw. Disisi lain fakta realitas kehidupan umat
manusia sudah jauh dari nilai-nilai dasar agama. Maka tidak ada
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alternatif lain kecuali hanya dengan “meletakkan kehidupan manusia di
atas agama” yang benar dan agama yang sempurna, yaitu agama Islam,
yang didalamnya konsep pembelajaran dan pendidikan akhlaq sangat
diperioritaskan. Baik akhlaq terhadap Allah swt dalam kapasitas manusia
sebagai hamba Allah swt, dan akhlaq kepada sesama manusia dalam
kapasitasnya sebagai makhluk sosial, maupun akhlak terhadap alam
lingkungan dalam kapasitasnya sebagai sesama makhluk ciptaan Allah
swt, yaitu bersahabat dan harmonisasi dengan ekosistem alam semesta.
Dengan satu keyakinan dan satu kepahaman bahwa sesungguhnya
intisari dari semua risalah Allah swt adalah membumikan akhlaq mulia
kepada manusia (akhlaqul karimah) untuk mewujudkan kebahagiaan,
kesuksesan, kemuliaan dan keharmonisan kehidupan manusia yang di
ridhoi Allah swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,“Sesungguhnya
aku di utus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia”.17
Merujuk pada pesan sabda Rasulullah saw tersebut di atas, maka
bisa kita garis bawahi, bahwa betapa penting dan strategisnya kedudukan
akhlak bagi setiap manusia dalam kehidupannya, terutama bagi para
peserta didik. Dengan demikian kualitas akhlak setiap individu akan
sangat menentukan kualitas kondisi kehidupan seseorang.

Baik

dan

benarnya akhlak setiap individu akan menghantarkan terciptanya
kebahagiaan manusia yang hakiki, dan sebaliknya buruknya akhlak akan
menghantarkan kepada kehancuran kehidupan manusia itu sendirii.
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Disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk
melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang
Maha Esa serta memiliki Akhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa.18 Oleh karena itu, sesungguhnya hakikat pendidikan mempunyai
jangkauan makna yang sangat luas dan dalam rangka mencapai
kesempurnaannya membutuhkan waktu, tenaga yang tidak sedikit.
Dalam khazanah keagamaan dikenal ungkapan “minal mahd ilal lahd”
(pendidikan seumur hidup). Namun yang pasti, ungkapan dan pernyataan
sebagaimana tersebut di atas belum sepenuhnya kita laksanakan. Hanya
sedikit waktu yang disediakan oleh peserta didik dan kecil sekali
anggaran, fasilitas dan tenaga yang diberikan oleh pihak-pihak yang
berkompeten untuk mengemban pendidikan. Bahkan sejujurnya,
sebagian diantara kita masih mengabaikan tugas-tugas kependidikan,
karena merasa bahwa sekolah (pendidikan formal) sebagai satu-satunya
sarana pendidikan. Padahal, lembaga pendidikan sekolah walaupun
mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tetap tidak akan pernah
mampu “mendewasakan” manusia, lebih-lebih untuk mencapai tujuan
pendidikan. Hal ini akan semakin jauh dari tujuan, ketika kita semua
belum memahami dan tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya kita
semua seharusnya berfungsi sebagai pendidik.
Terkait dengan idealisme capaian tujuan pendidikan, M. Quraish
Shihab menyebutkan dalam sub bab Makna Kualitas Hidup Manusia,
bahwa Allah swt telah menganugerahkan kepada setiap manusia (peserta
didik) empat daya. Yaitu “daya tubuh”, yang mampu menghantarkan
manusia berkekuatan fisik, termasuk didalamnya
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organ tubuh dan panca indera. “Daya hidup”, yang mampu
menghantarkan manusia memiliki kemampuan mengembangkan dan
menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mampu mempertahankan
hidupnya dalam menghadapi tantangan. “Daya akal”, yang mampu
menghantarkan manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan dan
teknologi. “Daya kalbu”, yang mampu menghantarkan manusia
bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman, dan kehadiran Allah
swt, dimana masih dimungkinkan dari daya kalbu ini akan lahir intuisi
dan indera ke enam manusia.19

Apabila

keempat

potensi

daya

tersebut digunakan dan dikembangkan dalam konsep pembelajaran dan
pendidikan , maka kualitas pribadi setiap individu peserta didik akan
mencapai puncaknya, baik dalam kecerdasan ruhani maupun kecerdasan
intelektual. Al-Qur’an menamakan kualitas hidup yang seperti ini dengan
“Al-Hayat Al-Thayyibah” yang dalam pencapainnya dirumuskan dengan
amal-amal shalih. Dimana Allah swt memberikan janji dan garansi,
sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl ayat 97,

ص ِل ًحا ِّمن ذَك ٍَر أَ أو أُنثَ َٰى َو ُه َو ُم أؤ ِم ٌن فَلَنُحأ ِييَنَّهُۥ
َ َٰ َم أن ع َِم َل
۟ ُس ِن َما كَان
َ ُوا يَ أع َمل
ون
َ َحيَ َٰوةً َطيِّبَةً ۖ َولَنَجأ ِزيَنَّ ُه أم أَجأ َر ُهم بِأَحأ
“Barangsiapa yang melakukan amal shalih, baik pria maupun wanita
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya

19

102

M. Quraish Shihab, Lentera Al Qur’an : Kisah dan Hikmah Kehidupan, h.
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Kehidupan yang baik, dan akan Kami beri balasan pahala yang lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.20
Dari pemaparan argumentasi diatas, maka sudah lebih dari cukup
untuk memberikan jawaban yang konkrit, yaitu didapatkannya
kontradiksi dan anti klimaks kualitas konsep dan proses maupun out put
pendidikan kita dengan capaian akhir maksud dan tujuan pembelajaran
dan pendidikan yang sesusungguhnya. Secara umum faktanya lembagalembaga pendidikan dan para pemangku kebijakan pendidikan kita
masih memberikan skala prioritas yang lebih kepada potensi daya tubuh
atau fisik, daya hidup dan daya akal, sementara potensi “daya kalbu”
masih terabaikan bahkan terlantarkan.
Dalam jurnal Tarbiyah disebutkan, bahwa tujuan pendidikan
dewasa ini masih ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan tujuan
pendidikan

yang

sesungguhnya.

Faktanya

pendidikan

hanya

menekankan pada aspek kognitif semata, sedangkan aspek afektif dan
psikomotorik kurang mendapat perhatian. Sehingga yang dihasilkan
adalah manusia-manusia yang otaknya penuh dengan ilmu pengetahuan
(baca: robot), sementara aspek jiwanya kosong dan gersang, karena tidak
mengenal agama dan moral. Semestinya pendidikan merupakan proses
“humanisasi”, bukan “dehumanisasi”, yang mampu membentuk prilaku
manusia dengan tujuan yang diharapkan yaitu “humanistic education”. 21

20

Agus Hidayatullah, dkk, At Thayyib : Al Qur’an Transliterasi Per Kata dan
Terjemah Per Kata, h. 278
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Sejalan dengan koreksi konstrukstif keprihatinan terhadap dunia
pendidikan tersebut di atas, Johansya dalam jurnalnya menuliskan,
bahwa diantara isue penting yang sedang muncul kepermukaan dalam
dunia pendidikan saat ini, khususnya di Indonesia adalah “pendidikan
karakter” (character building) yang dalam Islam lebih dikenal dengan
“pendidikan akhlak”. Program ini adalah bentuk respon terhadap
dekadensi moral dalam bangunan realitas sosial yang konsekuensinya
pada keterpurukan bangsa di barbagai lini kehidupan. 22
Dari beberapa argumen sebagaimana tersebut di atas yang
menjadi alasan penting bagi penulis, maka penulis melakukan kajian dan
penelitian serta penulisan tentang pembelajaran pendidikan akhlak dan
implementasinya di Madrasah Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta
Selatan.
Alasan pemilihan lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Al
Khairiyah Mampang Jakarta Selatan, bahwa lembaga pendidikan
Madrasah Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta Selatan adalah salah
satu lembaga pendidikan formal di wilayah propinsi DKI Jakarta, yang
merupakan ibu kota negara, sekaligus sebagai kota megapolitan modern
terbesar di Indonesia dengan segala dampak dan konsekuensinya,
khususnya terhadap sikap dan prilaku kehidupan para peserta didik kota
megapolitan modern. Dimana situasi dan kondisi ibu kota Jakarta dengan
segala dinamikanya merupakan tantangan tersendiri, baik bagi para
peserta didik maupun bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Hal
tersebut menjadi logis, relevan dan penting ketika penulis

22
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mengangkat thema sentral penelitian “Akhlak dan Keshalihan”
dalam dunia pendidikan di ibu kota Jakarta, khususnya di Madrasah
Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta Selatan, dalam sebuah tesis
dengan judul, “IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AKHLAK
DALAM MEMBENTUK KESHALIHAN PESERTA DIDIK”,
(Studi Kasus pada Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Mampang Jakarta
Selatan).
B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah
Dari sejumlah masalah yang mempunyai potensi berhubungan
dengan judul penelitian, maka penulis dapat identifikasi diantaranya
sebagai berikut :
a. Pengetahuan dan sekaligus pemahaman pentingnya Agama Islam
dalam kehidupan bagi peserta didik.
b. Skala prioritas pembelajaran Agama Islam bagi peserta didik.
c. Metode dan pendekatan pembelajaran agama Islam yang efektif dan
efisien dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
pengamalan agama Islam peserta didik.
d. Sarana dan prasarana pembelajaran dan pendidikan agama Islam
peserta didik.
e. Program, metode dan pendekatan pembelajaran pendidikan akhlak
f. Faktualisasi dan optimalisasi keteladanan akhlak bagi peserta didik.
g. Pengaruh faktor internal dan eksternal bagi peserta didik dalam
efektifitas pembelajaran pendidikan akhlak.
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h. Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar peserta didik dengan
tenaga pendidik dan kependidikan, lembaga pendidikan, lembaga
keluarga dan lembaga masyarakat.
i. Pengaruh pembelajaran akhlak bagi peserta didik.
j. Orientasi pembelajaran terhadap kecerdasan intelektual dan
kecerdasan ruhani dalam membentuk peserta didik yang shalih dan
shalihah.
k. Kebijakan pihak terkait yang belum menyentuh esensi dasar maksud
dan tujuan pembelajaran dan pendidikan yang sesungguhnya bagi
peserta didik.

2. Pembatasan Masalah
Dari beberapa masalah yang dapat peneliti identifikasi dan agar
pembahasan tidak terlalu luas, maka peneliti memfokuskan pada :
a. Program pembelajaran dan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah
Al-Khairiyah Mampang Jakarta Selatan.
b. Metode dan pendekatan dalam implementasi pembelajaran dan
pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Mampang
Jakarta Selatan.
c. Pengaruh pembelajaran dan pendidikan akhlak terhadap keshalihan
peserta didik di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Mampang Jakarta
Selatan.
d. Faktor-faktor

pendukung

dan

penghambat

implementasi

pembelajaran akhlak dalam membentuk keshalihan peserta didik di
Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Mampang Jakarta Selatan.
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3. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada cakupan pembatasan masalah, maka peneliti
dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana program pembelajaran dan pendidikan akhlak di
Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Mampang Jakarta Selatan ?
b. Bagaimana

metode

dan

pendekatan

dalam

implementasi

pembelajaran dan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah AlKhairiyah Mampang Jakarta Selatan ?
c. Apakah pembelajaran dan pendidikan akhlak dapat mempengaruhi
pembentukan keshalihan peserta didik di Madrasah Aliyah AlKhairiyah Mampang Jakarta Selatan ?
d. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi
pembelajaran akhlak dalam membentuk keshalihan peserta didik di
Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Mampang Jakarta Selatan ?

C. Tujuan Penelitian
Sebagaimana perumusan masalah tersebut di atas, maka yang
menjadi sekala prioritas dari tujuan penelitian penulis adalah sebagai
berikut :
1. Untuk

mengetahui,

memahami

dan

menganalisa

program

pembelajaran dan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah AlKhairiyah Mampang Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa metode dan
pendekatan dalam implementasi

pembelajaran dan pendidikan

akhlak di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Mampang Jakarta Selatan.
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3. Untuk

mengetahui, memahami

dan menganalisa

pengaruh

pembelajaran dan pendidikan akhlak terhadap pembentukan
keshalihan peserta didik di

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah

Mampang Jakarta Selatan.
4. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam implementasi pembelajaran dan
pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Mampang
Jakarta Selatan.
Dari empat skala prioritas yang menjadi tujuan penelitian
sebagaimana dimaksud, maka sebagai tujuan akhir dari penelitian ini,
diharapkan penulis dapat mengetahui, memahami dan menganalisa
serta dapat mengambil kesimpulan tentang pengaruh pembelajaran
pendidikan akhlak terhadap kualitas keshalihan peserta didik di
Madrasah Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta Selatan.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun untuk kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara
lain adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis dan
memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak pelaku
pendidikan dan peserta pendidikan serta pemerhati dunia pendidikan
khususnya tentang pengaruh implementasi pembelajaran dan
pendidkan akhlak dalam membentuk keshalihan peserta didik.
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b. Untuk memberikan konstribusi positif dalam upaya pencapaian
tujuan

pendidikan

implementasi

yang

sesungguhnya,

pembelajaran

dan

khususnya

pendidikan

akhlak

tentang
dalam

membentuk keshalihan peserta didik yang cerdas ruhani sekaligus
cerdas intelektual.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pihak Yayasan, Kepala Sekolah dan Guru
Sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi dalam upaya bersama
meningkatkan

pengembangan

pembelajaran

dan

pendidikan

khususnya bidang studi akhlak dalam menghantarkan peserta didik
yang sholih dan sholihah.
b. Bagi Pihak Terkait
Khususnya bagi para pengambil kebijakan pendidikan, sebagai
sumbangan pemikiran dalam upaya bersama untuk dapat memahami
situasi dan kondisi dunia pendidikan kita yang sesungguhnya,
sekaligus upaya ke depan dalam menghantarkan para peserta didik
yang berkualitas tinggi, baik kualitas kecerdasan intelektual dan
keterampilan maupun kualitas kecerdasan ruhani menghadapi
tantangan kehidupan ke depan yang semakin kompleks dan krusial.

E. KAJIAN PUSTAKA RELEVAN
Kajian pustaka atau kajian literatur terdahulu yang relevan
dengan pokok bahasan dan memberikan inspirasi pada penelitian penulis
antara lain sebagai berikut :
1. Khatami Ayu Rini, dengan judul tesis “Pendidikan Akhlaq Dalam
Membentuk Kepribadian Anak di Kalangan Keluarga Muslim Desa
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Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”,
mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada
tahun 2016. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui tahapan
dan metode pendidikan akhlak dalam membentuk kepribadian anak.
Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa tahapan pendidikan akhlak
yang dilakukan orang tua dalam membentuk keperibadian diantaranya
yaitu pembelajaran dan pembiasaan untuk beribadah kepada Allah swt,
prilaku akhlak mulia serta kemandirian.
2. Abdul Mukhsin, dengan judul tesis “Implementasi Pendidikan Akhlak
dalam Membentuk Kepribadian Muslim di SMPIT Nur Ihsan Islamic
Full Day School Medan”, mahasiswa pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan tujuan untuk
mengetahui implementasi pendidikan akhlak dalam membentuk
kepribadian muslim para siswa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
implementasi pendidikan akhlak dalam membentuk kepribadian
muslim

dilaksanakan

melalui

program

intrakulikuler

dan

ekstrakulikuler, dengan lebih mengedapankan konsep keteladanan.
Disamping kompetensi yang relevan yang harus dimiliki oleh para
guru dan program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.
3. Muflihaini, dengan judul tesis “Implementasi Pendidikan Akhlak
dalam Membentuk Kepribadian Muslim Siswa di Madrasah Aliyah
PP. Hidayatullah Tanjung Morawa Medan”. Mahasiswa pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2017.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, program pendidikan
akhlak melalui program intrakulikuler dan ekstrakulikuler.
Dengan tujuan untuk membina para siswa agar bisa mengembangkan
keilmuan dan membentuk prilaku siswa yang berkepribadian muslim.
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Dari ke tiga tesis tersebut di atas, terdapat persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis.
a. Persamaannya yaitu pada pembahasan implementasi pendidikan
akhlak dan kepribadian muslim.
b. Perbedaannya yaitu penulis lebih menekankan kepada proses
pembelajaran akhlak dan keshalihan peserta didik. Perbedaan lainnya
pada karakteristik keshalihan sebagai indikator yang digunakan dalam
penelitian penulis, serta perbedaan pada obyek penelitian, waktu dan
lingkungan tempat penelitian.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk menjelaskan rancangan sistematika penulisan yang berisi
logika struktur bab yang berisi nama judul bab dan sub bab, dimana
struktur bab menggambarkan logika penulisan dalam menjawab
permasalahan penelitian.
Sistematika penulisan dalam tesis penulis adalah sebagai berikut :
BAB I berisi Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, yang
menyangkut tentang hajat

manusia

akan

agama,

optimalisasi

internaslisasi agama sebagai model edukasi, globalisasi dekadensi moral,
urgensinya

pendidikan akhlak, dan sekilas potret

pendidikan.

Permasalahan, yang terdiri dari : identifikasi masalah, pembatasan
masalah dan perumusan masalah. Tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kajian pustaka relevan, dan sistematika penulisan.
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BAB II berisi Landasan Teoritis yang meliputi : pembelajaran
pendidikan agama Islam, ruang lingkup dalam pembelajaran pendidikan
agama Islam, tujuan dan fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam,
tujuan dan fungsi pembelajaran pendidikan akhlak, pengertian akhlak,
pengertian

pembelajaran

pendidikan

akhlak,

argumentasi

dan

keteladanan dalam akhlak, pembagian akhlak, metode dan pendekatan
pembelajaran pendidikan akhlak, konsep keshalihan dalam Islam yang
meliputi : pengertian keshalihan, ruang lingkup keshalihan dan
karaketristik serta indikator keshalihan dalam Islam.
BAB III berisi Metodologi Penelitian, yang meliputi : jenis dan
pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian,
sumber data, alat dan teknik pengumpulan data, teknik penjaminan
keabsahan data, dan teknik analisa data.
BAB IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi : profil
Madrasah Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta Selatan dan
pembahasan hasil penelitian.
BAB V berisi Penutup, yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran yang
merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, maka
dalam penelitan ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut
:
1. Bahwa program pembelajaran dan pendidikan akhlak di Madrasah
Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta Selatan mengikuti regulasi
pendidikan sesuai dengan kurikulum Kementrian Agama Republik
Indonesia. Yaitu kegiatan intrakulikuler yang meliputi seluruh sub
pembahasan bidang studi akhlak yang merupakan kurikulum wajib
sesuai dengan jenjang dan tingkatan peserta didik. Dalam
implementasinya program pembelajaran dan pendidikan akhlak
sebagaimana

dimaksud

dilaksanakan

secara

klasikal

dengan

menyesuaikan kebutuhan sub pembahasan mata pelajaran yang
bersangkutan. Adapun untuk orientasi program pembelajaran dan
pendidikan akhlak ditekankan kepada proses internalisasi pengetahuan
dan pemahaman tentang akhlak, agar setiap peserta didik dapat
mengetahui, memahami, menjiwai, dan mengamalkan akhlakul
karimah sekaligus mampu menghindari akhlakul madzmumah.
Sedangkan

untuk

kegiatan

ekstrakulikuler

meliputi

program

pembelajaran dan pendidikan akhlak yang paralel dengan bidang studi
pendidkan agama Islam, yaitu program kegiatan pembelajaran di luar
jam pelajaran klasikal, dengan tujuan untuk lebih melengkapi,
menyempurnakan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan
peserta didik yang berkaitan dengan .
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Program

kegiatan

ekstrakulikuler

sebagaimana

dimaksud

dilaksanakan dengan penekanan kepada partisipasi aktif peserta didik
dalam bentuk aplikasi konkrit program kegiatan pembelajaran dan
pendidikan akhlak.
2. Bahwa

untuk

metode

dan

pendekatan

dalam

implementasi

pembelajaran dan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Al khairiyah
Mampang Jakarta Selatan, yaitu dengan metode dan pendekatan secara
terpadu, dengan menyesuaikan teknis kebutuhan topik bahasan
pembelajaran bidang studi akhlak. Yaitu meliputi motode pendekatan
ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas dan resistasi, nasihat, kisah,
pembiasaan, pengawasan, pemberian hukuman, dan keteladanan,
dengan

melalui

teknis

pendekatan pengalaman,

pembiasaan,

pendekatan emosional dan rasional, pendekatan fungsional dan
keteladanan.
3. Dari hasil obeservasi penelitian lapangan dan wawancara dengan
pihak-pihak sumber terkait, bahwa pembelajaran dan pendidikan
akhlak mempunyai efektiftifitas dalam membentuk keshalihan peserta
didik di Madrasah Aliyah Al Khairiyah Mampang Jakarta Selatan.
Baik yang berkaitan dengan aspek akhlak terhadap Allah swt, aspek
akhlak terhadap sesama manusia, maupun aspek akhlak terhadap
lingkungan alam semesta. Dimana melalui proses pembelajaran dan
pendidikan akhlak memberikan pengaruh terhadap kepribadian
muslim peserta didik, khusunya yang menyangkut aspek sikap dan
prilaku yang lurus dan benar, aspek motivasi membaca ayat-ayat Allah
swt, aspek mendirikan sholat malam, aspek beriman kepada Allah,
aspek beriman kepada hari kemudian, aspek malaksanakan amar
ma’ruf nahi munkar, aspek bersegera dalam
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melakukan kebaikan serta aspek berjamaah (kolektifitas) dalam
melakukan kebaikan atau amal shalih.
4. Bahwa faktor-faktor penunjang dalam implementasi pembelajaran
dan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Al Khairiyah Mampang
Jakarta Selatan, yaitu adanya komitmen dan dedikasi yang tinggi dari
seluruh civitas akademik, termasuk dalam hal ini koordinasi dan
komunikasi yang harmonis dan intensif, baik dengan pihak peserta
didik, wali murid maupun masyarakat.
Adapun untuk faktor penghambatnya antara lain faktor pengaruh
situasi dan kondisi lingkungan di luar sekolah atau madrasah, faktor
situasi perkembangan psikologis peserta didik yang memasuki fase
remaja, faktor situasi dan kondisi era informasi, era globalisasi dan era
transformasi, faktor situasi dan kondisi religious personality peserta
didik yaitu turun naiknya kondisi keimanan, dan lainnya.

B. Saran-Saran
1. Bahwa dalam proses penilaian keberhasilan suatu program
pendidikan, khususnya pembelajaran pendidikan akhlak agar
melaksanakan kegiatan pengamatan atau observasi secara berkala dan
berkelanjutan, sehingga program ini selalu dapat dievaluasi sesuai
dengan tahapan perubahan sikap dan prilaku peserta didik.
2. Bahwa untuk menghantarkan peserta didik kepada maksud dan tujuan
pendidikan yang sesungguhnya harus dibangun komitmen bersama
dari semua pihak, dalam hal ini Lembaga Yayasan Waqfiyah,
Lembaga Madrasah Aliyah Al Khairiyah, tenaga pendidik dan
kependidikan Madrasah Aliyah Al Khairiyah, para wali murid peserta
didik, masyarakat lingkungan sekitar Mampang Jakarta
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Selatan, dan termasuk lembaga-lembaga pengambil kebijakan terkait
yang menyangkut masalah pembelajaran dan pendidikan.
3. Masih perlu pemahaman dan kesadaran bersama bahwa subyek
pembelajaran dan pendidikan adalah “manusia” yaitu peserta didik,
makhluk ciptaan Allah swt yang paling mulia. Maka pendekatan
“humanismme education” dalam proses pembelajaran dan pendidikan
sangat diutamakan, yaitu dalam pencapaian “kecerdasan intelektual”
peserta didik harus dilandasi dan dibarengi dengan “kecerdasan
spiritual” peserta didik.
4. Dalam proses internalisasi pengetahuan dan pemahaman konsep
ajaran Agama Islam terhadap peserta didik mutlak dibutuhkan
keseriusan, kesungguhan dan “mujahadah” dari berbagai pihak.
Dengan satu kesadaran dan satu keyakinan bahwa pembelajaran dan
pendidikan Agama Islam adalah bagian yang terpenting dari konsep
“amal shalih” yang bernilai “ibadah”, sekaligus merupakan bagian dari
“kerja dakwah ilallaah”.
5. Dalam hal program kegiatan “ekstrakulikuler” masih sangat
dibutuhkan dan dibangun dengan konsep yang lebih “komprehensip”,
baik yang menyangkut jenis program kegiatan maupun sarana dan
prasarana, sehingga peserta didik mampu berekspresi dan berkreasi
dalam aplikasi kegiatan keagamaan yang lebih nyata.
6. Predikat peserta didik “anak shalih” yang memiliki “akhlaqul
karimah” harus dipahami dan diyakini sebagai bentuk “investasi
akhirat” baik bagi para orang tua peserta didik maupun bagi tenaga
pendidik dan kependidikan di Madrasah Aliyah Al Khairiyah
Mampang Jakarta Selatan, maka pengorbanan waktu, pikiran, tenaga
dan harta akan menjadi nilai tambah “ibadah” bagi kita semua.
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7. Dalam hal ini, sedikitnya ada sepuluh karakter atau ciri khas pada
pribadi muslim yang shalih dan shalihah, yaitu :260
a) Salimul aqidah, yaitu aqidah yang bersih dan benar serta lurus,
b) Shahihul I’badah, yaitu ibadah yang benar sesuai tuntunan
Rasulullah saw,
c) Matinul Khuluq, yaitu akhlak yang kokoh atau akhlak yang mulia,
d) Qowiyyul jismi, yaitu kekuatan dan kesehatan fisik,
e) Mutsaqqoful fikri, yaitu kecerdasan intelektual (intelektual dalam
berfikir),
f) Mujahadatun lin nanfsi, yaitu mampu berjuang melawan hawa
nafsu,
g) Haritsun a’la waqtihi, yaitu pandai dan cerdas memanfaatkan
waktu,
h) Munazhzhamun fi syu’unihi, yaitu profesionalisme dalam setiap
masalah,
i) Qodrun a’la kasbi, yaitu kemampuan kemandirian,
j) Naafi’un lighairihi, yaitu mampu memberi manfaat untuk sesama.
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Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, Jakarta,
Kencana, 2014, h. 167
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