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SISTEM TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis dan disertasi IIQ, trasliterasi 

Arab-Latin mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan 

 th : ط  a : أ

 zh : ظ  b : ة

 „ : ع  t : ث

 gh : غ  ts : ث

 f : ف  j : ج

 q : ق  h : ح

 k : ك  kh : خ

 l : ل  d : د

 m : و  dz : ذ

 n : ن  r : ز

 w : و  z : ش

 h : ي  s : س

 ` : ء  sy : ش

 y : ي  sh : ص

    dh : ض

 

2. Vokal 

Vokal Tunggal VokalPanjang VokalRangkap 

Fathah      : a آ    : â  َْي...  : ai 

Kasrah      : i ي  : î  َْو...   : au 

Dhammah : u و   : û  

3. Kata Sandang  

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال)qamariyah 

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال)qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 al-Madînah : انمديىت   al-Baqarah : انبقسة

b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Contoh: 

 As-Sayyidah :   انسيدة    ar-rajul : انسجم

 ad-Dârimî : اندزامى   asy-syams :انشمس 

c. Syaddah (Tasydîd) 
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Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambing (ْ ــ), 

sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan hururf, yaitu 

dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini 

berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di 

akhir kata atau pun terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh 

huruf-huruf syamsiyah. Contoh: 

 Âmana as-Sufahâ`u : آمهْانّسفهبء  Âmannâ billâhi : آمىّبْببهلل
هإّنْانّري  : inna al-ladzîna  وانّسكع       : wa ar-rukka’i 

d. Ta Marbûthah ( )ةْ  

Ta Marbûthah ( )ةْ apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na’at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh: 

يتانجبمعتْاإلسالم aal-af`idah : األفئدةْ  : al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah 

Sedangkan ta marbûthah ( )ةْ yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. Contoh: 

 al-Âyat al-Kubrâ : اآليتْانكبسى Âmilatun Nâshibah : عبمهتْوبصبت

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf capital, akan tetapi 

apabila telah dialihaksarakan 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 pada 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 capital adalah awal nama diri, bukan kata 

sandangnya. Contoh: „Ali Hasan al-„Âridh, al-`Asqllânî, al-Farmawî, 

dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-

nama surahnya menggunakan huruf capital. Contoh: Al-Qur`an, Al-

Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya. 
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ABSTRAKSI 

Siti Maryam (215810151), Strategi Menumbuhkan Akhlakul Karimah Siswa 

Dengan Pendeketan Tahfizhul Qur’an Pada SMP Azhari Islamic School 

Lebak Bulus Jakarta Selatan. 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena 

pendidikan merupakan langkah nyata untuk memanusiakan manusia. 

Pendidikan merupakan ranah yang strategis untuk membangun manusia  ini 

menjadi bangsa yang bermartabat. Untuk mencapai derajat tersebut, salah 

satunya diperlukan pembentukan pandangan hidup masyarakat yang mampu 

mengarahkannya. Lembaga pendidikan adalah salah satu media penting yang 

dapat membentuk bagaimana corak pandangan hidup seseorang atau 

masyarakat. Apakah pandangan hidupnya hanya untuk kepentingan di dunia 

saja atau akhirat saja atau keduanya. Selain itu lembaga pendidikan dapat 

membentuk manusia yang cerdas, bermoral, memiliki semangat hidup dan 

semangat mengembangkan ilmu dan teknologi guna membangun bangsanya. 

Strategi merupakan sarana atau rencana, serta tindakan yang terdiri dari 

seperangkat langkah,  yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah 

atau mencapai tujuan guna memperoleh kesuksesan, keberhasilan. Penerapan 

strategi yang digunakan oleh SMP Azhari Islamic School adalah sebuah 

langkah nyata yang dilakukan, serta upaya-upaya kongkrit yang tersususn 

dan terprogram dalam rangka  menumbuhkan akhlakul karimah kepada para 

siswa siswinya. Seberapa efektifkah tahfizhul Qur’an ini dapat dijadikan 

sebagai alat atau sarana agar dapat memperoleh hasil maksimal. Untuk itu 

kerjasama yang di bangun antara orangtua, guru, dan murid adalah upaya lain 

dalam rangka mensukseskan program sekolah. 

Melalui strategi  pendekatan tahfidzul Qur’an diharapkan dapat membentuk 

akhlakul karimah yang akan menjadi karakter mulia bagi anak muslim yang 

merupakan bagian dari keberhasilan pendidikan Islam. 
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 صٌُخُ لَُمُُ

(ُ ُمرمي ُا10ٔٓٔ1َُٕٔٔسيت ُسُِوُْفُُن ُُِلُُةُِيَُْرُِكَُالُُْقَُِلُخُْاْلَُُةُِيَُمُِنُْت َُُِفُُْةُُيُ جُِيُْاتُِتَُِسُْْلُِ(،
ُب َُُبُْيُِلُِبُُةُِي ُمَُِلُسُْاْلُُِةُِطَُسُ وَُت َُمُُالُُْرُِىَُزُْاْلَُُةُِسَُرَُدُْبَُُِاتُِذَُيُْمُِلُْالت ُ وَُُذُِْيُمَُِلُالتُ  ُِبَُوُْلُُوُْاك ىُاوَُس
ُُةُِيُ جُِهَُن ُْمَُالُُْةُِبَُارَُقَُمُُالُْكَُُُآنُِْرُقُُالُُْظُِْيُفُِتَُُْامُِدَُخُْتُِاسُُْعَُمَُُةُِي ُِبُوُْن ُُالَُْ

ُِفُْدُ جُُِةٌُمُ هُِمَُُلُُةَُي ُبُِرُْالت ُ ُنُ إُِ ُىُِهَُن ُ ِلَُُكَُِلُذَُوَُُاةُِيَُالَُُْا ُةُِنَُسَُنُِْلَُُةٌُيُ اسُِسََُأُُةٌُي ُقُِْيُقُِحَُُةٌُوَُطُْخُُُيَُا
ُفَُانُِسَُنُْاْلُِ ُلَُوُ حََُتَُيُِلُُيُ جُِيُْاتُِتَُِسُِْاُُالٌُمََُُيَُىُُِةُُي ُبُِرُْالت ُ . ُوَُةٍُيَُْرُِكَُُُةٍُمُ ُأَُُلُِإُُانُِسَُنُْاْلُُِ ُقُِْيُقُِحَُْتُلُِ.
ُالن ُ ذَُىَُ ُفَُةُِجَُرَُالدُ ُنَُمُُِعُِوُْا ىُلَُعَُُةُِرَُادُِقَُالُُْاسُِلنُ ِلُُاةٍُيَُحَُُةَُِيُْؤُرُُُاءُِشَُنُُْإَُِلُِإُُةًُاجَُحَُُاكََُنُىُُُنُ إُِ،
ُ.وُِهُِيُْجُِوُْت َُ

ُنُْمُُِطٍُنُُُْلُُيُْكُِشَُْتُُنُُكُُِيُُْيِتُالُ ُةُِامُ الَُُْمَُِلُعُْاْلُُِلُِائُِسَُوَُُنُْمُُِةٌُدَُاحُِوَُُيَُىُُِةُُي ُوُِبَُرُْالت ُ ُةُُسَُسُ ؤَُمُُالُْفَُ
ُنُْمُُِطُْقَُف َُُاةُِيَُالَُُْهُِذُِىَُُِفُُْوُُتُُرَُظَُْنُُتُْانَُكَُُُلُْهَُ.ُف َُلُِضَُفُْاْلَُُوَُنَُُْعُِمَُتَُجُْمُُالُُْوَُْأُُصُِخُْالشُ ُاةُِيَُحَُ
ُأَُيَُن ُْالدُ ُلُِجُْأَُ ُوَُمَُهُِْيُلَُكُُُِوَُْأُُةُِرَُخُِاْلُُلُِجَُْأُُنُْمُُِوُْا ُف َُكَُِلُذَُُبُِانُُِجََُلُإُِا. ُةُِسَُسُ ؤَُمُُْلُِلُُنُُكُِمُْيُُ،

ُةُِي ُِنُقُْالت ُ وَُُمُِوُْلُُعُُالُُْرُِْيُوُِطَُْتُُِفُُْحٍُْوُُرُوَُُاةُِيَُالَُِْبُُفٌُغُْاُشَُهَُي ُْدَُلَُوَُُةًُي ُوَُِنُعُْمَُوَُُةًُيُ كُِذَُُنَُوُْكَُُتُُنَُْأُُةُِي ُوُِبَُرُْالت ُ 
ُ.نُِطَُوَُالُُْاءَُِنُِبُلُِ

ُاتُِوَُطُُالُُُْنَُمُُِةٍُعَُوُْمُُمَُُْنُْمُُِنُُوُ كَُتَُي َُُاءٌُرَُجُِْإُُيُّىُِوَُُ،ةٌُطُ خُُُوَُْأُُةٌُلَُي ُْسُِوَُُيَُىُُِةَُيُ جُِيُْاتُِتَُِسُْاْلُُِنُ إُِ
ُازُِنَُْاْلُِوَُُاحُِجَُالنُ ُىلَُعَُُلُِوُْصُُحُُْلُِلُُفٍُدُْىَُُقُِْيُقُِتَُُْوَُْأُُةٍُلَُكُِشُْمُُُلُ لَُُِمُُدَُخُْتَُسُُْتُُيِتُالُ  ُنُ إُِ.
ُيَُىُُِةُِيُ ادُِدَُعُْاْلُُِسُِارُِدَُمَُْلُِلُُةُِي ُرُِىَُزُْاْلَُُةُِسَُرَُدُْمَُالُُْلَُِبُقُُِنُْمُُِةُِمَُدَُخُْتَُسُْمُُالُُْةُِيُ جُِيُْاتُِتَُِسُْاْلُُِذَُْيُفُِنُْت َُ

ُنُْمُُِاهَُت ُُمََُرُْبَ ُوَُُاهَُمُُيُْظُِنُْت َُُمُ ِتَُيُُيِتُالُ ُةُِسَُوُْمُُلُْمَُالُُْدُِوُْهُُالَُُُْلُِإُُةُِافَُضَُاْلُِِبُوَُُ،ةٌُسَُوُْمُُلُْمَُُةٌُوَُطُْخُُ
ُوَُىُُُوُِسُِفُْن َُِبُُحَُرَُيُطَُذُِالُ ُالُُؤَُالسُ اُفَُذَُىُىَُلَُعَُُاءًَُنُبُِ.ُذُِْيُمَُِلُلتُ ِلُُةُِيَُْرُِكَُالُُْقَُِلُخُْاْلَُُةُِيَُمُِنُْت َُُلُِجُْأَُ
ُىلَُعَُُلُِوُْصُُحُُْلُِلُُةٍُلَُي ُْسُِوَُُوَُْأُُاةٍُدَُأَُكَُُميُِْرُِكَُالُُْآنُِْرُقُُالُُْامُِدَُخُْتُِاسُُْةُُيَُالُِعَُف َُُتُْانَُكَُُىدًُمُُُيُ َأَُُلُإُِ
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ُةُِي ُوُِبَُرُْالت ُ ُجُِائُِتَُالنُ ُلُِضَُفُْأَُ ُي َُمَُوَُ. ُنُِيُْدَُالُِوَُالُُْْيَُب َُُِنَُُبُُيُْذُِالُ ُنَُاوُُعَُالت ُ ُنُ ِإُفَُُ،اذَُىَُُنُْمُُِبُُت ُرَُت َُا
ُ.يُ سُِرَُدُْمَُالُُْجُِامَُنَُرُْب َُالُُْاحُِنَُِْإُُلُِجَُْأُُنُْمُُِىرَُخُُْأُُةٌُلَُاوَُنَُُُوَُىُُُذُِْيُمَُِلُالتُ وَُُْيَُمُِلُ عَُمُُالُْوَُ

ُةُِيُ جُِيُْاتُِتَُِسُِْإُُلَُِلُخُُِنُْمُِوَُ ُميُِْرُِكَُالُُْآنُِْرُقُُالُُْظُِْيُفُِتَُُْ ُعُِق ُوَُت َُمُُالُُْنَُمُِفَُُ،ةُِي ُبُِرُْالت ُ ُِفُُْةُِبَُارَُقَُمُُالُْكَُُ
ُةًُيَُْرُِكَُُةًُعَُي ُْبُِطَُُنَُوُْكَُُتُُنَُْأُُانَُِأُْشَُُنُْمُِوَُُةٍُيَُْرُِكَُُقٍَُلُخَُْأُُوُْذُُُةًُلَُي ُِْبَُنُُةًُيُ صُِخُْشَُُلُُكُ شَُُتُُاهَُن ُ أَُ
 .ةُِي ُمَُِلُسُْاْلُُِةُِي ُبُِرُْالت ُ ُاحُِنََُُنُْمُُُِةًُجَُْيُِتَُنُُوُِْيُفُُِارََُبُغَُُُلٌُُءُزُْجُُُمُْىُُُنَُيُْذُِالُ ُْيَُمُِلُِسُْمُُالُُْالُِفَُطُْْلَُلُِ
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ABSTRACT 

 

Siti Maryam (215810151), Strategy in the development of the Ethics of 

Students at Al-Azhar Intermediate Islamic School in Lebak Bulus in South 

Jakarta with the use of memorizing the Koran as a methodological approach. 

 

Education is very important in life because it is a real and essential step for 

the humanization of man. Education is a strategic area for people to become 

a decent nation. To achieve this kind of degree, there is a need to create a 

vision of life for people which can guide them. An educational institution is 

one of the important media that can shape a lifestyle of a person or society 

for the better. The question raised is "is his view of this life only for the sake 

of the world or for the hereafter or both". In addition, the educational 

institution can be intelligent and moral and has a passion for life and a spirit 

in the development of science and technology to build the nation. 

A strategy is a means or a plan, consisting of a set of steps used to solve a 

problem or to achieve a goal of success and achievement. The 

implementation of the strategy used by the Azhar school for preparatory 

class is a concrete step. In addition, it is also the concrete effort that are 

organized and programmed to develop the ethics of the pupils. Based on this, 

the question raised itself is to what extent the effectiveness of using the 

Quran as a tool or means in obtaining the best educational results. As a 

result, cooperation between parents, teachers and pupils is another attempt to 

make the school program work. 

Through the strategy of memorizing the Holy Quran as the approach in 

education, it is expected that it can establish a noble character with a decent 

morals and would be a generous nature for Muslim children who are 

important part of the success of Islamic education. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan ranah yang strategis untuk membangun 

manusia  ini menjadi bangsa yang bermartabat. Untuk mencapai derajat 

tersebut, salah satunya diperlukan pembentukan pandangan hidup 

masyarakat yang mampu mengarahkannya. Lembaga pendidikan adalah 

salah satu media penting, yang dapat membentuk bagaimana corak 

pandangan hidup seseorang atau masyarakat. Apakah pandangan 

hidupnya hanya untuk kepentingan di dunia saja, atau untuk akhirat saja 

atau untuk keduanya. Selain itu lembaga pendidikan dapat membentuk 

manusia yang cerdas, bermoral, memiliki semangat hidup dan semangat 

mengembangkan ilmu dan teknologi, guna membangun bangsanya.
1
 Dari 

uraian di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan Islam adalah proses 

internalisasi nilai-nilai dan penanaman adab pada diri manusia
2
. 

Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal shalih, oleh 

karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus berisi ajaran tentang sikap, 

dan tingkah laku pribadi dan masyarakat.
3
 

Jika melihat kembali pengertian pendidikan Islam, maka akan 

terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud, setelah 

seseorang mengalami atau mengenyam pendidikan Islam secara 

keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi 

 artinya manusia utuh jasmani dan rohani, dapat hidup dan ”خري الربية“

berkembang secara wajar dan normal karena ketaqwaannya kepada Allah 

Swt.  

Tujuan pendidikan Islam, dikaitkan dengan tujuan pendidikan 

nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan, dan harus 

pula dikaitkan dengan tujuan institusional, lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai 

kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, 

penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. Tahapannya di sekolah 

                                                 
1
 Hasbi Indra, Pendidikan Islam Melawan Globalisasi (Jakarta: Rido Mulia, 2005), 

h. 189. 
2
 Fuad Mahbub Siraj, Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Islam, al-

Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur‟an, Vol.1 No.2, (Jakarta: al-

Burhan,2015), h. 232 
3
 Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Cet. 

Ke- 12, h. 28. 
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dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler, yang selanjutnya 

dikembangkan dalam tujuan instruksional.
4
 

Pendidikan dalam Islam berlangsung seumur hidup, dengan pola 

taqwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang 

dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan dan 

pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan dalam 

Islam berlaku seumur hidup untuk menumbuhkan, memupuk, 

mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan 

yang telah dicapai.
5
 Pendidikan Islam diantaranya dapat dipahami dalam 

firman Allah: 

                        

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam Keadaan beragama Islam.”(QS. Ali Imran[3]:102) 

 

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim, 

merupakan ujung atau buah dari ketaqwaan seseorang, sebagai akhir 

proses dari kehidupan, jelas berisi kegiatan pendidikan yang akhirnya 

menjadi “Insan Kamil” yang mati dan akan menghadap Tuhannya. Inilah 

tujuan dari proses pendidikan Islam.
6
 

Sementara menurut Quraish Shihab, adalah sebuah keharusan 

untuk memperoleh pendidikan yang layak sepanjang hayat. Ide ini, 

mendahului gagasan life long education yang dipelopori oleh Paul 

Lengrand dalam bukunya An Introduction to Life Long Education. 

“Pendidikan dari buaian sampai liang lahat” ini tentu dilakukan melalui 

berbagai jalur: formal, informal, dan non formal.
7
 

Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran tentang pola 

berfikir, dan berbuat dalam pelaksanaan pendidikan Islam, diperlukan 

kerangka berfikir teoritis, yang mengandung konsep-konsep ilmiah 

tentang kependidikan Islam, disamping konsep-konsep operasionalnya 

dalam masyarakat. Untuk memperoleh hasil dalam proses pendidikan 

                                                 
4
 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003), Cet. Ke-2, h. 56. 
5
 Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 

Cet. Ke-4, h. 179. 
6
 Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 30-31.   

7
 Fuad Mahbub Siraj, Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Islam, al-

Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur‟an, h. 231. 



3 

 

Islam diperlukan adanya: ilmu pengetahuan tentang pendidikan Islam 

baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
8
 

Pembelajaran pendidikan Islam yang bersifat kognitif, hanya 

menjadikan umat Islam mampu memahami ajaran agama secara ritual, 

tetapi tidak masuk pada ranah kesadaran, untuk mengimplementasikan 

nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang 

menjadi penyebab umat Islam kurang gandrung dalam berbuat kebaikan, 

tetapi justru sering terjebak dalam perbuatan keji dan mungkar.
9
 Kenapa 

hal ini bisa terjadi, pertanyaan ini timbul dalam benak kita bersama. 

Apabila pengajaran pendidikan Islam, pada ranah kognitif masih lebih 

diutamakan daripada pembinaan aspek afektif, sudah bisa dipastikan 

upaya dalam menumbuhkan akhlâkul karîmah siswa sangat sulit untuk di 

wujudkan. 

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana, 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
10

 

Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan umum, yang 

hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia, dan merupakan rumusan 

dari kualifikasi terbentuknya sikap warga negara, yang dicita-citakan 

bersama. Secara makro, pendidikan nasional bertujuan membentuk 

organisasi pendidikan yang bersifat otonom, sehingga mampu 

melakukan inovasi dalam pendidikan, untuk menuju suatu lembaga yang 

beretika, selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial 

yang positif, dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. 

Secara mikro, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.  

Tujuan institusional adalah tujuan pendidikan secara formal, 

dirumuskan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Dengan mengacu kepada 

                                                 
8
 HM Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet. Ke-2, h. 8-

9. 
9
 Naim, Ngainun dan Achmad Syauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan 

Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 148. 
10

 Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 4. 
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tujuan pendidikan nasional, maka tujuan institusional masing-masing 

lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:
11

 

Pertama: Taman kanak-kanak dan Raudhatul Athfâl, secara 

khusus bertujuan untuk memantapkan secara fisik, emosi dan sosial 

untuk siap mengikuti pendidikan berikutnya. (Dengan kisaran usia 4 

sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A dan usia 5 sampai dengan 6 

tahun untuk kelompok B). 

Kedua: SD dan Madrasah Ibtidaiyah, penyelenggaraannya 

dimaksud untuk menghasilkan lulusan, yang mempunyai dasar-dasar 

karakter dan kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai, 

untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, sehingga 

memiliki ketahanan dan keberhasilan, dalam pendidikan lanjutan atau 

dalam kehidupan yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan 

iman. (Dengan kisaran usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun). 

Ketiga: Sekolah Menengah, penyelenggaraannya dimaksudkan 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kecakapan dan 

keterampilan yang kuat, untuk digunakan dalam mengadakan hubungan 

timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta 

mengembangkan kemampuan lebih lanjut, dalam dunia kerja atau 

pendidikan lebih lanjut. (Dengan kisaran usia 13 tahun sampai dengan 15 

tahun). 

Tujuan kurikuler ialah tujuan yang dirumuskan secara formal, 

pada kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga pendidikan, dan lebih 

mengacu kepada mata pelajaran, namun dibedakan sesuai dengan 

jenjang pendidikannya.
12

 

Tujuan instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai, 

setelah seusai program pengajaran, salah satu materi pelajaran Qur‟an 

Hadîs misalnya. Peserta didik dapat membaca, menghafal dan 

memahami arti surah al-Ikhlâs.
13

 

Dunia pendidikan dewasa ini yang semakin banyak menghadapi 

tantangan, salah satu diantaranya adalah bahwa pendidikan itu 

berlangsung, dalam latar lingkungan yang dibuat-buat, karena itu 

pendidikan harus membina tingkah laku yang berguna, bagi individu 

dimasa yang akan datang. Akibat dari latar lingkungan yang dibuat 

adalah terjadinya suasana pembelajaran yang tidak menyenangkan.
14

 

                                                 
11

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 35-36. 
12

 Kosasih, Strategi Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Yrama Widya, 2015), 

Cet. Ke-2, h. 70. 
13

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 35-36. 
14

 Ali Idrus, Manajemen Pendidikan Global, (Jakarta: GP Press, 2009). Cet. 

Pertama, h. 39-40. 
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Teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, yang digunakan 

dalam pembelajaran moral di Indonesia, seharusnya dikembangkan 

dengan berpijak pada informasi tentang, karakter siswa dan budayanya. 

Pada tahap penalaran moral mana mereka berada, bagaimana 

kepercayaan eksistensi iman, empati, dan peran sosial mereka. Ini semua 

amat diperlukan oleh para guru, pendidik, teknolog, dan perancang 

pembelajaran moral dan produksi sumber-sumber belajar moral, seperti 

buku-buku teks, program-program audio, video, televisi maupun 

program pendidikan moral melalui komputer.
15

 

Dalam standar pendidikan pembelajaran didesain untuk 

membelajarkan siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, Pembelajaran ditekankan atau 

Berorientasi pada Aktifitas Siswa (PBAS).  

Ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada 

aktifitas siswa: 

Pertama, asumsi filosofi tentang pendidikan. Pendidikan 

merupakan usaha sadar mengembangkan manusia menuju kedewasaan, 

baik kedewasaan intelektual, sosial, maupun kedewasaan moral. Oleh 

karena itu, proses pendidikan bukan hanya mengembangkan intelektual 

saja, tetapi mencakup seluruh potensi yang dimiliki anak didik.  

Kedua, asumsi tentang siswa sebagai subyek pendidikan yaitu; 

(a) siswa bukanlah manusia dalam ukuran mini; (b) setiap manusia 

punya kemampuan yang berbeda; (c) anak didik pada dasarnya adalah 

insan yang aktif, kreatif, dan dinamis dalam menghadapi lingkungannya; 

(d) anak didik memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. 

Asumsi tersebut menggambarkan bahwa anak didik adalah, subyek yang 

memiliki potensi dan proses pembelajaran, seharusnya diarahkan untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak didik itu. 

Ketiga, asumsi tentang guru adalah; (a) guru bertanggungjawab 

atas tercapainya hasil belajar peserta didik; (b) guru memiliki 

kemampuan profesional dalam mengajar; (c) guru mempunyai kode etik 

keguruan; (d) guru memiliki peran sebagai sumber belajar, pemimpin  

(organisator) Islam belajar yang memungkinkan terciptanya kondisi yang 

baik bagi siswa dalam belajar.
16

 

Keempat, asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran 

adalah; (a) bahwa proses pengajaran direncanakan dan dilaksanakan 

sebagai suatu sistem; (b) peristiwa belajar akan terjadi manakala anak 

didik berinteraksi dengan lingkungan yang diatur oleh guru; (c) proses 

                                                 
15

 Syaiful Bahri Djamarah, dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2014), h.9. 
16

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta, Kencana, 2013), Cet. Ke-10, h. 135-136.  
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pengajaran akan lebih efektif apabila menggunakan metode dan tehnik 

yang tepat dan berdayaguna; (e) inti proses pengajaran adalah adanya 

kegiatan belajar siswa secara optimal. 

Dalam hal latar belakang masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah, berkaitan dengan menumbuhkan karakter siswa, 

yang biasa disebut dengan akhlakul karimah. Akhlak merupakan tiang 

berdirinya umat, sebagaimana shalat sebagai tiang agama Islam. Dengan 

kata lain, apabila rusak akhlak satu umat, maka rusaklah bangsanya. 

Sebagaimana firman Allah: 

             

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 

(QS. Al-Qalam[68]:4) 

 

Akhlak dapat dijadikan tolak 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 hambaNya berdasarkan tingkat ketaqwaan dan 

amal (akhlakul karimah) yang dilakukannya. Sesorang memiliki akhlak 

mulia akan dihormati masyarakat, dan dampak positifnya adalah setiap 

orang yang ada disekitarnya, merasa tentram dengan keberadaannya dan 

orang tersebut menjadi mulia di lingkungannya. 

Pendidikan akhlak merupakan permasalahan utama, yang selalu 

menjadi tantangan bagi manusia sepanjang sejarahnya. Sejarah 

kehidupan bangsa-bangsa baik yang diabadikan dalam Al-Qur‟an seperti 

kaum „Ad, kaum Tsamûd, Kaum Lûth, Madyân dan Sabâ‟.
17

 

Selain itu, menurut guru besar dibidang kesehatan mental, Zakiah 

Daradjat sendiri mengatakan bahwa, sekolah melalui yang melaksanakan 

bimbingan latihan, dan pengajaran yang disesuaikan dengan 

perkembangan jiwa anak, akan menjadi bekal yang sangat penting bagi 

                                                 
17

 Kaum „Ad adalah kaum Nabi Hud, mereka membangkang atas seruan Nabi Hud 

untuk menyembah Allah dan mengatakan Nabi Hud sebagai orang yang kurang akal. Baca 

surat Hud (11) ayat 50-60, juga surat Al-A‟rafayat 65-72. Kaum Tsamud adalah kaum Nabi 

Shaleh yang menolak risalah Nabi Shaleh, akhirnya mereka mendapat siksaan dari Allah, 

baca surat Al-A‟raf ayat 73-79. Kaum Luth merupakan pengikut Nabi Luth dikenal sebagai 

golongan manusia pertama kali melakukan perbuatan fahisyahi yaitu homoseksual akhirnya 

mereka disiksa dengan hujan batu, baca surat Al-A‟raf ayat 80. Kaum Madian adalah kaum 

Nabi Syu‟aib, mereka tidak mau menyembah Allah, bahkan mereka mencoba mengusir Nabi 

Syu‟aib dari kampungnya, baca surat Al-A‟raf ayat 85, surat A-Taubah ayat 70. Kaum Saba‟ 

adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita (Ratu Balqis), rakyatnya 

menyembah matahari dan akhirnya mereka masuk Islam setelah Nabi Sulaiman menyeru 

mereka masuk Islam.     
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kehidupan anak dimasa yang akan datang.
18

 Akhlak lahir dari kebiasaan, 

kemudian kebiasaan lahir dari pembiasaan, dan pembiasaan lahir / 

berasal dari kata dasar biasa, lazim, sering kali pembiasaan merupakan 

proses penanaman pembiasaan, mendorong seseorang agar 

mengupayakan pengulangan suatu tindakan, agar ia terbiasa 

melakukannya, sehingga terkadang seseorang tidak menyadari lagi apa 

yang dilakukannya, karena sudah menjadi kebiasaan baginya. 

Sekian banyak teori yang dikemukakan, oleh para pakar tentang 

pembiasaan, dan mereka pun berhasil membuktikan keberhasilannya, 

termasuk terhadap binatang, seperti yang dilakukan oleh psikolog 

Russia, Ivan Pavlov (1849-1936 M), terhadap anjing dan psikolog 

Amerika, Edward Lee Thoorndike  (1874-1949 M), terhadap kucing. 

Dari hasil percobaan-percobaan itu dapat diambil pelajaran, bahwa suatu 

tingkah laku pada awalnya sulit dilakukan, namun karena sering 

mengulanginya, akhirnya melahirkan kebiasaan sehingga perilaku yang 

menjadi biasa, itu relatif menetap dan bersifat otomatis yang 

membuatnya tidak memerlukan fungsi berfikir yang cukup tinggi, dan 

berjalan lancar seolah-olah berjalan dengan sendirinya. Begitulah proses 

pembentukan akhlakul karimah pada manusia, yang awalnya tidak 

disadari namun karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya proses itu 

berjalan alami. 

Pembiasaan dalam konteks meraih akhlakul karimah mutlak 

adanya, karena pembiasaan atau dalam bahasa agama dinamakan 

takhalluq yang seakar dengan kata akhlak. Takhalluq adalah 

memaksakan diri dan membiasakannya untuk melakukan sesuatu secara 

berulang-ulang. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda: 

 َتحمل ِم ومممن  ي متمحمَر اْل مي  رم ي  ع طمه  ومممن  ي مت مومَق الشمَر ي  و قمه  البِ  م  ل  ال ِ وم  مِ ل  عم الت َ بِ  م  ل  عِ ا ال  ِإَّنم 
“Ilmu diperolah dengan belajar (memaksakan diri mengulang-ulangi 

belajar). Kelapangan dada melalui pembiasaan melapangkan dada. 

Siapa yang selalu berusaha mencari kebaikan, ia akan dianugerahi dan 

siapa yang senantiasa berusaha menghindarkan diri dari keburukan ia 

akan dihindarkan darinya.” (HR. Al-Khathib).
19

 

 

Dalam pembinaan akhlakul karimah, diperlukan pula berbagai 

macam konsep, metode, strategi, serta hal-hal yang dapat diperhatikan 

oleh para pendidik. Mengenai konsep pendidikan akhlak pada anak 

menurut Abudin Nata berpendapat bahwa, konsep pendidikan Islam 

                                                 
18

 Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: 

Ruhama, 1995), h. 85. 
19

 M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari kita Akhlak, (Tangerang: Lentera Hati, 

2016), h. 90-91. 
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ialah pengajaran, yang disesuaikan dengan materi atau bahan pelajaran, 

yang terdapat dalam ajaran Islam, karena materi ajaran Islam itu luas. 

Maka metode tarbiyah Islâmiyyah juga demikian adanya.
20

 

Menurut Al-Ghazali terdapat beberapa konsep akhlak, 

diantaranya: akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orangtua, akhlak 

terhadap diri sendiri serta akhlak terhadap orang lain. Menurutnya 

pendidikan akhlak adalah terbentuknya sikap batin, yang mendorong 

terciptanya keutaman jiwa, yang oleh Al-Ghazali disebut dengan 

kebahagiaan yang hakiki (Al-Sa‟adat Al-Haqîqiyah).
21

 

Pendidikan akhlak sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu 

Maskawaih, merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin, yang 

mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang 

bernilai baik dari seseorang.
22

 

Seorang anak adalah titipan bagi kedua orangtuanya, anak yang 

masih kecil hatinya masih bersih. Seorang anak laksana permata yang 

indah, yang langka dan mahal harganya. Mendidik seorang anak laksana 

membuat ukiran dan menggambar. Ketika mengukir dan 

menggambarnya masih dalam keadaan bersih, maka hasilnya akan 

menjadi  jelas. Jika lukisan itu baik maka akan tergambar bahwa, anak 

itu memiliki kepribadian yang tangguh dan kokoh atau lazim di sebut 

dengan akhlakul karimah. 

Seorang anak tergantung bagaimana pendidikan kedua 

orangtuanya. Jika kedua orangtuanya membiasakan perilaku kebaikan 

dan mengajarinya kebaikan, niscaya anak akan tumbuh dalam kebaikan, 

dan akan mendapatkan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. 

Dan bagi kedua orangtuanya akan mendapatkan balasan pahala, begitu 

juga guru-gurunya lantaran mengajarkan kebaikan. Jika kedua 

orangtuanya membiasakan perilaku buruk niscaya anak akan seperti 

binatang. Dan mereka akan rusak dan hancur
23

. Seperti firman Allah: 

                                                 
20

 Abudin Nata, Dasar-Dasar Pendidikan Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1997), h. 125. 
21

 Al-Ghazali, Ihya Al-Ghazali, Terj. Ismail Ya‟qub, (Jakarta: CV. Faisan, 1986), 

Jilid ke-4, h. 193.  
22

 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih, (Yogyakarta: Belukar, 

2004), h. 31-32. 
23

 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, (Pinang, Sulaiman Mar‟iy, tth), juz 2 / jilid 3, 

h. 269-70.  
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim[66]:6) 

 

Dalam pendidikan akhlak, kriteria benar dan salah untuk menilai 

perbuatan yang muncul, merujuk kepada Al-Qur‟an dan sunnah 

Rasulullah Saw, sebagai sumber tertinggi dalam ajaran Islam. Dengan 

demikian, maka pendidikan akhlak dapat dikatakan sebagai pendidikan 

moral dan diskursus pendidikan Islam. Telaah lebih terhadap konsep 

akhlak, yang telah dirumuskan oleh para tokoh pendidikan Islam masa 

lalu seperti Ibnu Maskawaih. 

Tujuan pendidikan akhlakul  karimah adalah, terbentuknya 

karakter positif dalam perilaku anak didik, namun demikian dalam 

implementasinya, pendidikan akhlakul karimah yang dimaksud memang 

masih tetap cenderung pada pengajaran benar dan salah, seperti halnya 

pendidikan moral. Menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia dengan pendidikan akhlakul karimah disatu sisi, dan 

menjamurnya kenakalan remaja di sisi lain, menjadikan bukti kuat 

bahwa pendidikan akhlak, dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam 

sepertinya belum optimal, untuk dapat dijadikan alat dalam 

menumbuhkan akhlakul karimah secara efektif.  

Al-Abrasyi merumuskan lima tujuan pendidikan Islam yaitu: 

Pertama, mengadakan pembentukan akhlak yang mulia, karena akhlak 

yang sempurna adalah tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya. Kedua, 

persiapan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketiga, persiapan 

untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat atau tujuan 

vokasional dan profesional. Keempat, untuk menumbuhkan semangat 

ilmiah para pelajar dan memuaskan keinginan tahu atau (curiousity). Dan 

memungkinkan ia untuk mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. Kelima, 

untuk menyiapkan pelajar dari segi profesional, tehnikal dan 

pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu, dan keterampilan 
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tertentu agar ia dapat mencari rezeki dalam hidup disamping memelihara 

sisi keagamaan.
24

 

Konferensi internasional pertama di Mekah tanggal 18 April 1977 

yang merumuskan tujuan pendidikan Islam, harus diarahkan untuk 

mencapai pertumbuhan keseimbangan, kepribadian manusia yang 

menyeluruh, melalui latihan jiwa, intelektual, rasional, perasaan dan 

penghayatan. Karena itu pendidikan harus menyiapkan pertumbuhan 

manusia dalam segi: spiritual, intelektual, imajinatif, jasmani, ilmiah, 

linguistik baik individu maupun kolektif, dan semua itu didasari oleh 

motivasi mencapai kebaikan dan perfeksi, tujuan akhir pendidikan 

muslim itu terletak pada (aktifitas) merealisasikan pengabdian 

kemanusiaan seluruhnya.
25

 

Mengingat pentingnya pendidikan akhlakul karimah, bagi 

terciptanya kondisi lingkungan yang harmonis, diperlukan upaya serius 

untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara intensif. Sekolah 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai 

akhlakul karimah, agar tercipta generasi penerus bangsa yang berkarakter 

tangguh serta berbudi luhur (akhlakul karimah). Pendidikan akhlak  

berfungsi sebagai panduan bagi manusia, agar mampu memilih dan 

menentukan suatu perbuatan, dan selanjutnya menetapkan mana yang 

baik dan yang buruk.  

Perilaku (tingkah laku afektif)
26

 manusia adalah semua kegiatan 

atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati secara langsung maupun 

tidak. Sedangkan menurut Hilgard dan Bower mengemukakan bahwa, 

belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang, terhadap 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya, yang berulang-

ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat 

dijelaskan, atau dasar kecenderungan respon pembawaan.
27

  

Seorang siswa misalnya dapat dianggap sukses secara afektif 

dalam belajar agama, apabila ia telah menyenangi dan menyadari dengan 

ikhlas, kebenaran ajaran agama yang ia pelajari, lalu menjadikannya 

                                                 
24

 Athiyah Al-Abrasyi, Al-Tarbiyah al- Islamiyah wa Falsafatuhu, (Qahirah: Isa Al-

Baabi al-Halabi, 1969), h. 71. 
25

 First World Conference on Muslim Education, Recomendations, (Mecca: Inter 

Islami University Corporation of Indonesia, 1977), h. 4.   
26

 Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman 

perasaan seperti: takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan 

sebagainya. Lihat Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, 

(Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), h. 119. 
27

 J.P Chapli dalam Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 

116.  
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sebagai “sistem nilai diri”. Kemudian, pada gilirannya ia menjadikan 

sistem nilai ini sebagai penuntun hidup, baik dikala suka maupun duka.
28

  

Anak yang berakhlakul karimah adalah, yang memuliakan kedua 

orang tuanya, guru-gurunya, kakak-kakaknya, dan setiap orang yang 

lebih tua darinya. Menyayangi adik-adiknya, dan setiap orang yang lebih 

muda darinya.  

“Jujur dalam perkataannya, tawadhu‟ kepada orang lain, tidak 

takabbur terhadap dirinya sendiri, bersabar dalam musibah dan  tidak 

memutus tali persaudaraan, tidak suka bertengkar, malu untuk berbuat 

kejelekan, meskipun dia sendirian, karena dia malu dan takut kepada 

Allah. Mendengarkan nasehat-nasehat kedua orangtuanya dan guru-

gurunya, membiasakan perilaku-perilaku baik setiap saat, baik ketika 

makan, ketika berbicara dengan orang lain, ketika berjalan, ketika 

menjelang tidur.”
29

 

Dikalangan pakar tasawuf, salah satu cara yang mereka lakukan 

adalah berdzikir, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah, sambil 

merenungkan kebesaran dan aneka nikmat Allah. Dalam konteks dzikir, 

mereka mengenal apa yang dinamai wirid, yakni bacaan-bacaan tertentu 

yang tujuan utamanya menyugestikan dalam jiwa, makna-makna wirid 

yang dibaca itu sehingga mantap jiwanya dan tercermin dalam 

kegiatannya. Sehingga dengan memperbanyak wirid termasuk di 

dalamnya membaca Al-Qur‟an, atau membaca asma-asma tertentu dari 

asma Allah, akan menjadikan jiwa kita senantiasa tenang, yang pada 

gilirannya dapat menumbuhkan kelembutan hati, sehingga terpancar 

pada kepribadian  menjadi orang yang tawadlu berakhlakul karimah.  

Selain pembiasaan dan meniru keteladanan, untuk menumbuhkan 

akhlakul karimah perlu digaris bawahi dalam konteks untuk meraihnya: 

(a) melakukan introspeksi, (b) menyibukkan diri dengan hal yang positif, 

(c) memperhatikan dampak buruk ketiadaan akhlakul karimah, (d) 

berada di lingkungan yang baik, (e) membaca yang bermanfaat, (f) 

bergaul dengan yang berbudi dan (g) bermohon kepada Allah sambil 

memandang ke cermin dan berdoa:   

يقِ ل  خ   ن  س  حم ي فم قِ ل  خ   ت  ن  سَ ا حم مم كم   مَ ه  للَ ام   
“Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penampilan 

jasadku, maka perindah jugalah budi pekertiku”. (HR. Ahmad)  
 

                                                 
28

 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, h. 120.  
29

 Umar bin Ahmad Barja, Akhlaq li al-Banat, (Surabaya: Maktabah Muhammad 

binAhmad Nabhan, 1359 H), Jilid 1, h. 5.   
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Dari sekian banyak penjelasan tentang akhlakul karimah, 

muaranya adalah teladan yang terdapat pada sosok agung, manusia 

sempurna keimanannya, pribadi unggul yang ada pada diri Rasulullah 

SAW sebagai uswatun hasanah. Hal ini terdapat dalam penjelasan firman 

Allah: 
                     

         

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah” (QS. Al-

Ahzab[33]:21) 

 
Maka sangatlah tepat jika pendekatan tahfizhul qur‟an dan 

pendekatan terpadu digabungkan, karena kedua-duanya mengedepankan 

keimanan, keteladanan, pembiasaan dan yang kemudian dijadikan 

sebagai sarana yang efektif untuk menumbuhkan akhlakul karimah pada 

siswa.
30

 Adapun pengajaran tahfizhul Qur‟an pada anak, merupakan 

dasar pendidikan Islam pertama yang harus diajarkan. Ketika anak masih 

berjalan pada fitrahnya, ini merupakan lahan yang paling terbuka dan 

subur, untuk mendapatkan cahaya hikmah yang terpendam dalam Al-

Qur‟an, sebelum hawa nafsu yang ada dalam diri anak mulai 

mempengaruhi, dan mengajaknya pada kesesatan dalam bentuk maksiat. 

Agama Islam yang kita anut dan dianut oleh jutaan kaum muslim seluruh 

dunia, merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan hidup 

pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Ajaran Islam mempunyai satu 

sendi esensial
31

 yang berfungsi untuk memberi petunjuk ke jalan yang 

sebaik-baiknya.
32

 Sebagaimana firman Allah: 

                      

               

                                                 
30

 Forum Pelayan Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 420. 
31

 Esensial: mendasar; yang penting; utama / mendasar; hakiki, Tim Penyusun 

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 114. 
32

 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 2002), h. 33. 
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“Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min 

yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 

besar.” (QS. Al-Israa[18]: 9) 

 

Dari sini dapat diketahui bahwa, yang dimaksudkan tersebut 

adalah kitab suci Al-Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan firman Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang memiliki kemukjizatan, 

yang membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir
33

 yang 

tertulis dalam mushaf (lembaran), dimulai surat al-Fatihah dan diakhiri 

dengan surat an-Nas
34

 sebagai pedoman bagi manusia dalam menata 

kehidupan, agar memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, baik  di dunia 

dan akhirat kelak. Konsep-konsep yang dibawa Al-Qur‟an selalu relevan 

dengan permasalahan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu Al-Qur‟an 

turun untuk berdialog dengan setiap ummat yang ditemuinya, sekaligus 

menawarkan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat 

manusia.
35

 

Sebagai umat Islam yang tidak bisa lepas dari Al-Qur‟an, sebagai 

panutan dan pedoman dalam segala aspek kehidupan, maka seorang 

muslim harus bisa mempelajari dan mengamalkan isi dari kandungan Al-

Qur‟an tersebut. Al-Qur‟an adalah kitab suci umat Islam yang senantiasa 

terjaga kemurniannya dan terjamin pemeliharaannya, sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9: 

                  

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”(QS. Al-Hijr                

[15]: 9)
36

 

 

Penggunaan kata kami dalam ayat tersebut adalah, menunjuk 

kepada Allah Swt, yang bertujuan untuk mengisyaratkan adanya 

keterlibatan selain Allah Swt. dalam proses penurunan dan pemeliharaan 

Al-Qur‟an, yakni keterlibatan malaikat Jibril As. Pada proses turunnya 

                                                 
33

 Mutawatir (arab) ialah kata serapan bahasa Arab yang dimaksud “diturunkan 

daripada seseorang ke seseorang”. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh banyak 

orang yang dinilai tidak mungkin semua orang itu bersepakat untuk berbohong.  
34

 Said Agil AL-Munawar, Al-Qur‟an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki, 

(Jakarta: Ciputat Press, 2001), h. 10. 
35

 M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi; AL-Qur‟an dan Dinamika Kehidupan 

Masyarakat, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. Ke-2, h. 297. 
36

 Usman el-Qurtuby, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Cordoba, 2017), h. 

262. 
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dan keterlibatan sekian banyak makhlukNya, antara lain manusia ikut 

terlibat dalam pemeliharaannya.
37

 

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tradisi 

menghafal juga kuat berakar di Indonesia, tercatat sejak zaman sebelum 

kemerdekaan RI, banyak ulama ahli Al-Qur‟an yang dilahirkan di bumi 

pertiwi ini, melalui kontak keilmuan dan jaringan ulama Timur Tengah 

Al-Qur‟an terus dihafal, dipelajari dan dipahami isinya. Jaringan demi 

jaringan terangkai dalam bingkai sanad yang berbasis talaqqi
38

 dan 

musyâfahah
39

 hingga otentisitas Al-Qur‟an akan  terus terjaga.
40

 

Menghafal Al-Qur‟an di luar kepala, merupakan usaha yang 

paling efektif dalam menjaga kemurnian Al-Qur‟an yang agung. Dan 

Allah mengukur kebaikan seseorang bukan dari kedudukan, kekayaan 

atau paras rupanya, melainkan dari kedekatannya dan kecintaannya 

terhadap Al-Qur‟an, terlebih lagi menghafalnya (menyimpannya dalam 

hati sanubari) karena dengan menghafal Al-Qur‟an, secara otomatis 

alokasi waktu banyak dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan 

atau interaksi dengan Al-Qur‟an. Dibutuhkan waktu khusus dan usaha 

yang sungguh-sungguh atau dalam bahasa agama disebut dengan 

istiqomah, jika ingin menjadi seorang yang hafal Al-Qur‟an, apabila hal 

ini telah terprogram dan terbiasa, maka secara otomatis pula hal-hal yang 

bersifat negatif dan waktu yang terbuang sia-sia akan dihindarkan. 

Dengan demikian jika ini dilakukan terus menerus dalam jangka waktu 

yang lama, maka akan membentuk akhlakul karimah pada jiwa 

seseorang. 

Menurut Raghib dan Abdurrahman “tempat tersebut (hati) 

merupakan tempat penyimpanan yang paling aman dan terjamin, serta 

tidak bisa dijangkau oleh musuh dan para pendengki, dari 

penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan.
41

 

                                                 
37

 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (tt.p: Dar Thouq An-

Najah, 1422), juz VI, hadits no. 5027, h. 196. 
38

 Talaqqi secara bahasa adalah pertemuan secara berhadapan dengan guru. 

Sedangkan menurut istilah pertemuan antara guru dan murid secara bersemuka (tatap muka). 

Lihat Sa‟dullah S.Q, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur‟an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 

52-54. 
39

 Musyafahah secara bahasa adalah sebutan daripada mulut ke mulut yang diambil 

dari pergerakan dua bibir. Sedang menurut istilah adalah murid menerima pelajaran dengan 

memperhatikan gerak bibir guru untuk mendapatkan pengucapan makhroj yang benar. Lihat 

Manna Al-Qaththan, Mabahis fii „Ulum Al-Qur‟an, (Riyadh: Mashurat al- „Ashr al- Hadits, 

1972), h. 10. 
40

 Muhammad Shohib Thohar, et.all, Profil Lembaga Tahfizh Al-Qur‟an di 

Nusantara, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur‟an, 2011), h. 2. 
41

 Raghib As-Sirjani& Abdurrahman A. Khaliq, Cara Cerdas Al-Qur‟an, (Solo: 

Aqwam, 2007), h. 45. 
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Problem yang dihadapi oleh orang yang sedang menghafal Al-

Qur‟an memang sangat banyak dan bermacam-macam, mulai dari 

pengembangan  minat, penciptaan lingkungan, pembagian waktu, sampai 

kepada metode menghafal Al-Qur‟an itu sendiri.
42

 

Menghafal Al-Qur‟an dapat menciptakan generasi yang 

berakhlakul  karimah.
43

 Sebagai gambaran, seorang penghafal Al-Qur‟an 

harus menyetorkan hafalannya kepada gurunya. Ketika berhadapan 

dengan guru, mereka harus beretika dan berakhlakul karimah terhadap 

guru. Seorang murid harus menunjukkan adab dan kesopanannya. Jika 

hal ini berlangsung terus menerus, maka anak tersebut bisa dipastikan 

mempunyai akhlakul karimah. Dalam kenyataannya memang 

demikian.
44

 

Para penghafal Al-Qur‟an adalah manusia pilihan Allah. Mereka 

sangat istimewa di sisi Allah, bahkan Allah meninggikan kedudukan dan 

derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka para penghafal Al-

Qur‟an menjaga kalamullah, maka mereka pun di jaga oleh Allah. 

Mereka memuliakan Al-Qur‟an maka Allah pun memuliakan mereka. 

Ada berjuta keistimewaan yang dimiliki oleh penghafal Al-Qur‟an, 

diantaranya: 

1.  Menjadi keluarga Allah (ahlullah) 
َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي طَاِلٍب، قَاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ 

َمْن قَ َرَأ اْلُقْرآَن َوَحِفَظُه، َأْدَخَلُه اللَُّه اْلَجنََّة، َوَشفََّعُه ِفي َعَشَرٍة ِمْن »َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 ْوَجَب النَّارَ َأْهِل بَ ْيِتِه، ُكلُُّهْم َقِد اْست

“Dari „Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib berkata: 

Rasulullah saw bersabda: barngsiapa membaca Al-Qur‟an dan 

menghafalkannya, Allah akan memasukannya ke dalam surga dan ia 

diberi hak untuk memohon amnesti (syafa‟at) bagi 10 orang 

keluarganya, yang semuanya telah ditetapkan masuk neraka” 

(Muslim An-Naisaburi, Shahih Muslim, hadits nomor 328) 

 

2. Menjadi manusia terbaik (akhlakul karimah/sebaik-baik akhlak) 

sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Al-Bukhari : 

                                                 
42

 Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat 

Press, 2002), h. 109. 
43

 Ahsin Sakho Muhammad, Keberkahan Al-Qur‟an, (Jakarta: PT. Qaf Media 

Creativa, 2017) Cet. Ke-1, h. 41. 
44

 Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur‟an, (Jakarta: PT. Qaf Media 

Creativa, 2017), Cet. Ke-1, h. 21-22.   
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ث َ  َحاِمُل  يَ ُقولُ  , قَاَل: َسِمْعُت اْلُفَضْيلَ  َنا َأبُو اْلَفْضِل َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّْنَدِليُّ َحدَّ
ْسََلِم ََل يَ ْنَبِغي َلُه َأْن يَ ْلُغَو َمَع َمْن يَ ْلُغوَ   َمَع َمنْ  َوََل َأْن يَ ْلُهوَ  اْلُقْرآِن َحاِمُل رَايَِة اْْلِ

 ِإَلى اْلَخْلقِ  يَ ْنَبِغي ِلَحاِمِل اْلُقْرآِن َأْن ََل َيُكوَن َلهُ  وَ  َمْن َيْسُهوْ  َمعَ  َيْسُهوْ  يَ ْلُهَو َوََل 
 ِإَلى اْلُخَلَفاِء , َفَمْن ُدونَ ُهْم َويَ ْنَبِغي َأْن َيُكوَن َحَواِيُج اْلَخْلِق ِإلَْيهِ  َحاَجة  

“Dari Abu Fadhil Ja‟far bin Muhammad Ash-Shandali berkata: Saya 

mendengar Al-Fudhail berkata: Orang yang hafal Al-Qur‟an adalah 

pembawa panji Islam. Tidak sepantasnya berbuat sia-sia seperti 

orang yang melakukan sia-sia dan tidak pula lupa daratan bersama 

orang yang lupa daratan, dan tidak pula bersama orang yang main-

main, seyogyanya bagi penghafal Al-Qur‟an untuk tidak bergantung 

kepada orang lain dan tidak pula bergantung kepada para penguasa 

dan orang-orang yang dibawah mereka sudah sepantasnya mereka 

membutuhkan kepada orang-orang yang menghafal Al-Qur‟an” 

 
3. Pewaris ilmu, mendapat mahkota kemuliaan, mendapat syafaat di hari 

kiamat dan ditinggikan derajatnya di syurga.
45

 Sebagaimana Firman 

Allah: 

                       

          

“Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam 

dada orang-orang yang diberi ilmu. dan tidak ada yang mengingkari 

ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim” (QS. Al-

Ankabut[29]: 49) 

 

Para penghafal Al-Qur‟an tidak cukup hanya mengandalkan 

kecerdasan intelektual saja. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah 

harus mensucikan hati dan jiwa, dari segala jenis kotoran yang berupa 

sikap riyâ, sum‟ah, takabbur, dan sebagainya yang akan menghambat 

jalannya proses menghafal Al-Qur‟an, sehingga tidak berdampak kepada 

pembentukan akhlakul karimah. Namun seyogyanya, penghafal Al-

Qur‟an hendaklah berusaha keras, untuk menambah amalan-amalan 

harian seperti wiridan, amalan-amalan sunnah dan do‟a-do‟a sebagai 

                                                 
45

 Sayyid Al-Makhtum al-Hafidz dan Yadi Iryadi al-Hafidz, Karantina Hafal Al-

Qur‟an Sebulan, (Ponorogo: CV Alam Pena, 2017), Cet. Ke-5, h. 25-33.  
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pupuk laksana tanaman, agar tumbuh subur keberkahan ayat-ayat Al-

Qur‟an yang sedang ditanam dalam hatinya.  

Jika hal-hal di atas diperhatikan, maka keberkahan Al-Qur‟an 

akan semakin tampak dan terlihat pada dirinya, dan masyarakat akan 

antusias menerima kehadirannya, sebagai sosok yang dapat menjadi 

panutan, lantaran memiliki akhlakul karimah, yang bisa dijadikan 

tauladan dalam lingkungannya. Itulah awal dari penghargaan Allah 

kepada penghafal Al-Qur‟an, dan masih banyak lagi penghargaan-

penghargaan baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, sebagai orang 

yang membawa panji-panji Al-Qur‟an, yang selalu dinanti kehadirannya 

di tengah masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-

Anbiya ayat 50: 

                

“Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai 

berkah yang telah Kami turunkan. Maka Mengapakah kamu 

mengingkarinya?” (QS. Al-Anbiya[21]: 50) 

 

Ayat di atas mengisyaratkan dengan jelas, bahwa Al-Qur‟an itu 

adalah kalâmullah. Mushaf itu benda yang ditulis di atasnya kalâmullah. 

Bahwa qâri‟ (orang yang membaca Al-Qur‟an) yang dibacanya pun 

kalâmullah. Maka, jika diruntut dari mana asalnya: jawabannya adalah 

itu dari Nabi Muhammad Saw, kemudian malaikat Jibril, dari Lauh 

Mahfuzh kemudian itu yang pasti dari Allah. Manusia mengetahui 

globalnya saja. Rinciannya tidak pernah diketauhi dan tidak pernah 

diberitahu, dan bukan kewajiban kita untuk tahu. Maka metode inilah 

yang kita imani.46 

Dalam dunia pendidikan Proses Belajar Mengajar (PBM), metode 

jauh lebih penting dari materi, demikian urgennya metode dalam proses 

pendidikan dan pengajaran, sebuah proses belajar mengajar bisa tidak 

berhasil bila dalam proses tidak menggunakan metode. Karena metode 

menempati posisi kedua terpenting setelah tujuan, dari sederetan 

komponen-komponen pembelajaran: tujuan, metode, materi, media dan 

evaluasi.
47

 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan peneliti di Azhari 

Islamic School, Lebak Bulus, yaitu yang memadukan kurikulum 

Nasional, dan kemudian diperkaya dengan kurikulum Pendidikan Islam 

                                                 
46

 Ahsin Sakho Muhammad, Oase Al-Qur‟an Penyejuk Kehidupan, (Jakarta: Qaf 

Media, 2017), Cet. Ke- 1, h. 14-15.   
47

 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2015), Cet. Ke-3, h. 11. 
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(Al-Azhar Kairo). Melalui kombinasi kurikulum tersebut, diharapkan 

siswa memiliki akhlakul karimah, disamping menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi  serta dapat  memahami Islam dengan baik 

dan benar. Namun, pada prakteknya akhlak siswanya masih belum 

sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terlihat dari sikap 

tanggung jawab siswa, dalam menyelesaikan program tahfizhul Qur‟an 

di sekolah tersebut, (belum sesuai target) dimana dalam jangka waktu 3 

tahun mereka harus menyelesaikan hafalan 6 juz dari kelas 7 hingga 

kelas 9. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, diantaranya bisa karena faktor lingkungan, metode, 

waktu dan banyaknya kegiatan siswa tersebut di sekolah maupun di luar 

sekolah.    

Azhari Islamic school adalah sekolah yang memberlakukan full 

day sistem, jadi memungkinkan bahwa program tahfizhul Qur‟an atau 

hafalan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Pada jenjang SMP kelas 7 

hingga 9 diprogramkan untuk mengahafal 6 juz, dengan rincian 

persemester para siswa diwajibkan mampu menghafal 1 juz, minimal 

satu halaman, dengan sistem setoran setiap hari pada jam aktif belajar, 

dengan dibimbing oleh para guru tahfizh atau instruktur yang sudah 

terlatih. Para guru tersebut adalah lulusan dari Perguruan Tinggi Ilmu 

Al-Qur‟an (PTIQ), Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ), Universitas Islam 

Negeri Yogyakarta, Universitas Al-Azhar Kairo dan Sekolah Tinggi 

Ilmu Al Qur‟an (STIQ)  Al-Hikam Depok. 

Adapun yang menarik perhatian penulis sehingga memilih SMP  

Azhari Islamic School sebagai objek dalam penelitian Tesis, karena 

lokasi sekolah ini berada di kota metropolitan ,  yang para siswanya atau 

peserta didiknya hidup di tengah perkotaan, dan kehidupan mereka serba 

bercukupan dari segi finansial dan teknologi moderen, hidup dan berada 

di era globalisasi, ditambah lagi sekolah ini merupakan sekolah umum, 

bukan pesantren atau boarding school, yang mempunyai program 

unggulan, yang wajib bagi seluruh siswa SMP untuk menghafal Al-

Qur‟an, yang sudah diprogramkan oleh pihak sekolah, sungguh ini 

bukanlah hal yang mudah, baik bagi pihak sekolah maupun bagi siswa. 

Maka di sini penulis ingin meneliti sejauhmana paparan tersebut di atas 

dapat menjadi alat dalam menumbuhkan akhlakul karimah pada siswa.  

Data sekunder yang penulis terima, dari hasil wawancara 

pendahuluan dengan salah satu Koordinator bidang  Tahfizhul Qur,an 

SMP Azhari Islamic School, terlihat bahwa ada beberapa faktor yang 

menunjang keberhasilan program Tahfizhul Qur‟an, dan begitu juga 

beberapa faktor yang menghambat kurang tercapainya target hafalan 

yang ditetapkan pihak sekolah,  faktor utama dari semua  ini terbagi 

menjadi  : pertama: Faktor penunjang pelaksanaan hafalan, terdiri dari 
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faktor internal dan faktor eksternal, kedua: Faktor penghambat dalam 

pelaksaan hafalan, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal
48

.   

Salah satu upaya untuk menumbuhkan akhlakul karimah siswa 

adalah, dengan menerapkan beberapa strategi seperti meningkatkan 

kedisiplinan siswa, ketika belajar maupun ketika aktifitas setoran hafalan 

dan membina kerjasama yang harmonis, antara guru dan wali murid agar 

terbina hubungan emosional, yang dapat menumbuhkan semangat belajar 

dan semangat menghafal, serta tanggungjawab siswa terhadap 

kewajibannya.  

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana strategi menumbuhkan 

akhlakul karimah siswa dengan pendekatan tahfizhul Qur‟an 

digabungkan dengan pendekatan terpadu pada SMP Azhari Islamic 

School, Lebak Bulus, maka diperlukan suatu penelitian ilmiah. 

Bertitik tolak dari pemikiran dan hasil observasi SMP Azhari 

Islamic School, Lebak Bulus, penulis sangat tertarik untuk mengadakan 

penelitian ilmiah yang hasilnya akan dituangkan dalam tesis yang 

berjudul:“Strategi Menumbuhkan Akhlakul Karimah Siswa dengan 

Pendekatan Tahfizhul Qur’an, pada SMP Azhari Islamic School, 

Lebak Bulus Jakarta Selatan”.  
 

B. Permasalahan 

1.   Identifikasi Masalah  

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di 

identifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Akhlakul karimah merupakan proses penanaman kebiasaan yang 

baik, mendorong seseorang agar tidak menyadari lagi apa yang 

dilakukannya karena sudah menjadi kebiasaan baginya.  

b. Pengajaran tahfizhul Qur‟an pada anak merupakan dasar 

pendidikan Islam pertama yang harus diajarkan sejak dini. 

c. Pendidikan dalam Islam berlaku seumur hidup untuk 

menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara dan 

mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai.  

d. Strategi menumbuhkan Akhlakul karimah siswa dengan 

pendekatan tahfizhul Qur‟an pada SMP Azhari Islamic School 

Lebak Bulus Jakarta Selatan. 

2.   Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, 

terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh 

karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-

                                                 
48

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendekatan, h.132. 
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masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang 

terdiri dari: 

a. Penelitian ini terfokus mengenai strategi yang dapat 

menumbuhkan akhlakul karimah pada siswa SMP Azhari Islamic 

School, Lebak Bulus-Jakarta Selatan. 

b. Pendekatan melalui program tahfizhul Qur‟an dalam upaya 

menumbuhkan akhlakul karimah siswa SMP Azhari Islamic 

School, Lebak Bulus-Jakarta Selatan. 

3.   Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana strategi menumbuhkan akhlakul karimah siswa SMP 

Azhari Islamic School, Lebak Bulus-Jakarta Selatan? 

b. Bagaimana tahfizhul Qur‟an dapat dipergunakan sebagai alat 

untuk menumbuhkan akhlakul karimah siswa SMP Azhari 

Islamic School, Lebak Bulus-Jakarta Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui/mendeskripsikan mengenai strategi 

menumbuhkan akhlakul karimah pada siswa SMP Azhari Islamic 

School, Lebak Bulus,Jakarta Selatan. 

2. Untuk mengetahui/mendeskripsikan strategi menumbuhkan akhlakul 

karimah melalui program pendekatan tahfizhul Qur‟an,  pada siswa 

SMP Azhari Islamic School, Lebak Bulus-Jakarta Selatan. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan (manfaat) penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang 

berdasarkan pertimbangan kontekstual dan konseptual, serta manfaat 

praktis digunakan untuk perbaikan bagi proses menumbuhkan akhlakul 

karimah pada siswa SMP Azhari Islamic School, Lebak Bulus. 

Kegunaan penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang berarti, bagi khazanah ilmu pengetahuan yang 

relevan, terutama khususnya dalam upaya menumbuhkan akhlakul 

karimah siswa dengan pendekatan tahfizhul Qur‟an di Indonesia. 

Kemudian hasil penelitian ini dapat dikaji lebih lanjut oleh para 

peneliti lain untuk perbaikan dengan konteks penelitian yang 

berbeda tentunya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki 
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manfaat sebagai acuan bahan studi lanjutan yang relevan, dan bahan 

kajian dalam menumbuhkan akhlakul karimah siswa di SMP Azhari 

Islamic School, Lebak Bulus, bagi penelitian lain yang sebidang. 

2. Manfaat Pragmatis (Praktis) 

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu antara lain peneliti, 

siswa SMP Azhari Islamic School, Lebak Bulus, yaitu antara lain: 

a. Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara teoritis 

terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. 

b. Masukan bagi akademisi untuk dijadikan pertimbangan secara 

kontekstual dan konseptual operasional dalam merumuskan 

mengenai strategi menumbuhkan akhlakul karimah siswa dengan 

pendekatan tahfizhul Qur‟an. 

c. Bahan perbandingan bagi pemerintah atau pihak terkait untuk 

meningkatkan kualitas akhlakul karimah pada siswa melalui 

pendekatan program Tahfizhul Qur‟an. 
 

E. Kajian Pustaka 

Dalam rangka memberikan arah pada penelitian ini, peneliti akan 

memaparkan penelitian terdahulu yang relevan, dimana hal tersebut yang 

akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini. 

1. Dalam penelitian tesis Anshari (2012), yang berjudul “Pendidikan 

Berorientasi Akhlak Mulia di Madrasah Pembangunan UIN 

Jakarta”. Dalam tesis ini beliau menyimpulkan secara garisbesar 

yaitu dari segi teoritis kajian ini menunjukkan bahwa semakin 

banyak program dan kegiatan yang diadakan oleh sekolah untuk 

siswa, maka semakin besar pula, kontribusi sekolah tersebut 

terhadap pendidikan akhlak.
49

 Persamaan tesis Anshari dan penulis 

adalah membahas/menyoroti tentang akhlak, namun berbeda konsep 

dan tempat penelitian 

2. Tesis, Elok Faiqoh yang berjudul “Strategi Peningkatan Mutu 

Hafalan Al-Qur‟an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Salafiyah 

Margomulyo Kerek Tuban dan SMPIT Darul Qur‟an Gunung 

Sindur. Hasil penelitian dari tesis ini adalah bahwa metode 

pembelajaran menghafal Al-Qur‟an pada MTs Salafiyah adalah 

menggunakan metode takriri dan pada SMPIT Darul Qur‟an 

menggunakan metode tahfizh. Kemduain strategi hafalan Al-Qur‟an 

pada MTs Salafiyah adalah menetapkan mushaf tertentu kepada 

peserta didik, memberikan reward, menetapkan target tertentu dalam 
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 Anshari, “Pendidikan Berorientasi Akhlak Mulia di Madrasah Pembangunan 

UIN Jakarta”, Tesis, (Jakarta: 2016).  
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menghafal dan melaksanakan kegiatan penunjang dan pada SMPIT 

Darul Qur‟an adalah menetapkan mushaf tertentu kepada peserta 

didik, memberikan reward, menetapkan target tertentu dalam 

menghafal, melaksanakan kegiatan penunjang dan memberikan 

motivasi setiap akhir bulan.
50

 Persamaannya dengan tesis penulis 

adalah menyoroti tentang strategi, namun ini strategi peningkatan 

mutu hafalan, sedangkan strategi yang penulis angkat adalah strategi 

menumbuhkan akhlakul karimah. Perbedaannya adalah pada konsep 

dan tempat penelitian. 

3. Tesis Saifuddin Zuhri yang berjudul “Pengembangan Religius 

Kultur Melalui Pembiasaan Tahfizhul Qur‟an di SMP Islam Terpadu 

plus Tahfizh Al-Qur‟an AlKamel Lombok Timur Nusa Tenggara 

Barat tahun 2012. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 

implementasi program tahfizh terlaksana secara kontinu dan 

merupakan program unggulan dan secara terpadu dilaksanakan 

mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP yang berada di bawah 

naungan Ma‟had Ishlah Bina Al-Ummah Aikam.
51

 Persamaannya 

dengan tesis penulis adalah menyoroti tentang tahfizhul qur‟an, 

namun pada tesis ini lebih terfokus pada pengembangan relijius 

kultur, sedangkan pada tesis penulis terfokus pada akhlakul karimah. 

Perbedaannya terletak pada konsep dan tempat penelitian. 

4. Tesis Mohamad Mahrusillah (2015) dengan judul “Sistem 

Pendidikan dan Pengembangan Pesantren dalam Pembentukan Insan 

Mandiri Di Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati Jateng 

2014-2015, menjelaskan bahwa mengatur sistem Pesantren Maslakul 

Huda dimulai dari sistem perekrutan, pengorganisasian, 

pengawasan, dan evaluasi yang mengacu pada pembentukan Insan 

Mandiri yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada 

pengurus Pesantren yang nota benenya sebagai santri aktif. 

Sedangkan pada kajian keilmuan tetap pada nila-nilai klasik 

pesantren dan menempatkan hasil belajar berupa praktek melalui 

perilaku dan sikap santri sebagai acuan keberhasilan pendidikan 

pesantren. Dari proses pendidikan pesantren seperti inilah 

diharapkan akan tumbuh manusia-manusia mandiri yang kuat secara 

intelektual, ideal dalam kepribadian dan memiliki keterampilan yang 
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 Elok Faiqoh, “Strategi Peningkatan Mutu Hafalan Al-Qur‟an di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban dan SMPIT Darul Qur‟an Gunung 

Sindur”, Tesis, (Jakarta: Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur‟an Jakarta, 2016). 
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 Saifuddin Zuhri, Pengembangan Religius Kultur Melalui Pembiasaan Tahfizhul 

Qur‟an di SMP Islam Terpadu plus Tahfizh Al-Qur‟an AlKamel Lombok Timur Nusa 

Tenggara Barat, 2012. 



23 

 

siap pakai.
52

 Persamaannya adalah menyoroti tentang siswa. Pada 

tesis diatas menyoroti tentang pembentukan insan mandiri di 

pesantren, sedangkan pada tesis penulis menumbuhkan akhlakul 

karimah siswa. Perbedaannya pada konsep dan tempat penelitian 

5. Dalam jurnal penelitian Anisa Rizkiani yang membahas tentang 

“Pengaruh  Sistem Boarding School Terhadap Pembentukan 

Karakter Peserta Didik  (Penelitian di Ma‟had Darul Arqam 

Muhammadiyah Daerah Garut)”. Menurutnya, karakter peserta didik 

pada saat ini merupakan salah satu kegelisahan nasional karena 

dikatakan bahwa karakter peserta didik pada saat ini banyak 

menyimpang jauh atau bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan 

ataupun aturan-aturan agama Islam. Sistem boarding school yang 

mengisolasi peserta didik dari pengaruh negatif dunia luar 

merupakan salah satu wadah untuk membina karakter peserta didik 

pada saat ini sehingga akan membentuk peserta didik yang 

berkarakter dan menjadi generasi penerus bangsa. Berdasarkan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa sistem boarding school berada 

pada kategori baik, dengan angka rata-rata sebesar 75,9%, angka 

tersebut menunjukkan kualifikasi baik. Begitu pula karakter peserta 

didik berada pada kategori baik.Ini berarti bahwa variabel X dengan 

variabel Y terdapat hubungan yang signifikan. Sedangkan kadar 

pengaruh sistem boarding school terhadap pembentukan karakter 

peserta didik di Ma‟had Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut 

mencapai 93,8%, hal ini menunjukan  bahwa masih ada 6,2% faktor 

lain yang mempengaruhi karakter peserta didik Ma‟had Darul 

Arqam Muhammadiyah Daerah Garut.
53

 Persamaannya adalah 

menyoroti pada masalah akhlak, namun pada tesis diatas masih 

bersifat umum yaitu karakter. Perbedaannya terletak pada konsep 

dan tempat penelitian. 

Dari kelima tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan 

sebelumnya yang penulis temukan, yaitu seperti judul “Pendidikan 

Berorientasi Akhlak Mulia di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta”, 

dari tesis ini lebih menitikberatkan kepada pembiasaan-pembiasaan dan 

aktifitas siswa yang mengarah kepada pembentukan akhlak siswa pada 

sekolah itu. Kemudian judul tesis “Strategi Peningkatan Mutu Hafalan 
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Al-Qur‟an di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Salafiyah Margomulyo 

Kerek Tuban dan SMPIT Darul Qur‟an Gunung Sindur, yang 

memfokuskan cara atau metode untuk meningkatkan mutu hafalan siswa. 

Dari tesis yang berjudul “Pengembangan Religius Kultur Melalui 

Pembiasaan Tahfizhul Qur‟an di SMP Islam Terpadu plus Tahfizh Al-

Qur‟an AlKamel Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tahun 2012, 

hanya membahas tentang Pembiasaan Tahfizhul Qur‟an dalam 

mengembangkan religius kultur. Judul tesis selanjutnya yaitu “Sistem 

Pendidikan dan Pengembangan Pesantren dalam Pembentukan Insan 

Mandiri Di Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati Jateng 

2014-2015 menitikberatkan dalam bentukan karakter yang mandiri. 

Danjurnal penelitian Anisa Rizkiani yang membahas tentang “Pengaruh 

Sistem Boarding School Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik  

(Penelitian di Ma‟had Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut)”, 

memfokuskan tentang sistem asrama sebagai tempat untuk membentuk 

karakter santri.  

Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mengemukakan 

tentang strategi dalam menumbuhkan akhlakul karimah pada siswa 

dengan pendekatan tahfizhul Qur‟an pada siswa SMP Azhari Islamic 

School Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Maka dari itu, dari segi konsep dan 

tempat penelitian penulis berbeda dengan tempat-tempat penelitian 

sebelumnya namun ada beberapa persamaan yaitu yang menyoroti 

tentang akhlak, seperti judul tesis “Pendidikan Berorientasi Akhlak 

Mulia di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta”, tentang tahfizh seperti 

judul tesis “Strategi Peningkatan Mutu Hafalan Al-Qur‟an di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban dan SMPIT 

Darul Qur‟an Gunung Sindur, dan judul tesis “Pengembangan Religius 

Kultur Melalui Pembiasaan Tahfizhul Qur‟an di SMP Islam Terpadu 

plus Tahfizh Al-Qur‟an AlKamel Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 

tahun 2012. Dengan demikian, apa yang peneliti kaji bukan merupakan 

pengulangan atas tema-tema yang telah ada.  

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research)
54

, yaitu dengan mengumpulkan semua buku-buku yang 

membahas tentang akhlakul karimah, tahfizhul Qur‟an, dan strategi. 

Dan sejumlah buku-buku yang masih ada kaitannya dengan objek 
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2008), edisi ke-2, Cet. ke-1, h. 3. 
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penelitian seperti jurnal-jurnal tentang strategi menumbuhkan 

akhlakul karimah. Hal ini dimaksud agar mendapat informasi secara 

lengkap untuk menemukan titik terang dari kesimpulan yang akan 

penulis ambil. 

Penelitian telaah pustaka ini merupakan penelitian kualitatif, 

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi
55

. 

2. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data, maka penulis menggunakan 

sumber data primer
56

 dan sekunder
57

 yang relevan dengan penulisan 

tesis ini. Adapun sumber yang penulis gunakan sebagai sumberdata 

primer adalah buku-buku atau jurnal-jurnal dan data dari wawancara 

lapangan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan data 

dengan cara penelusuran kepustakaan, baik dengan manual maupun 

komputerisasi. Sistem manual yang penulis maksud adalah dengan 

mengumpulkan data dari buku-buku atau tulisan, yang membahas 

tentang strategi menumbuhkan akhlakul karimah siswa  dengan 

pendekatan tahfizhul Qur‟an. Dan yang dimaksud dengan sistem 

komputerisasi adalalah, mengumpulkan data dan mencari informasi 

dari internet. Setelah dikumpulkan lalu diteliti agar dapat membantu 

dalam memberi penjelasan. Selain itu penulisan tesis ini juga 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai 

hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

jurnal dan lain-lain. Teknik ini merupakan penelaahan terhadap 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
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referensi-referensi yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

4. Metode Analisa Data 

Berdasarkan referensi yang ada, penulis dalam pembahasan 

tesis ini menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif, yaitu 

melalui pengumpulan data baik primer maupun sekunder lalu 

diteliti, dianalisa, dan kemudian dapat diambil kesimpulannya. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab, dan tiap-tiap 

bab diuraikan terdiri dari sub-sub bab, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  
 

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari; latar belakang masalah, 

permasalahan; identifikasi masalah, pembatasan masalah dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
BAB II: Landasan teori yang meliputi: strategi menumbuhkan akhlakul 

karimah siswa, dan pendekatan tahfizhul Qur‟an. 
BAB III: Gambaran umum objek penelitian yang meliputi; profil SMP 

Azhari Islamic School, sejarah dan perkembangan, visi, misi 

dan tujuan SMP Azhari Islamic School; dan program 

pendidikan.  
BAB IV:  

 
Hasil penelitian, yang meliputi: Bagaimana strategi 

menumbuhkan akhlakul karimah siswa dengan pendekatan 

tahfizhul Qur‟an pada SMP Azhari Islamic School; deskripsi 

hasil wawancara, dan keterbatasan penelitian. 
BAB V:  Penutup, terdiri dari; kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan perumusan masalah pada bab I, maka dapat 

diambil kesimpulan, bahwa: 

1. Strategi yang digunakan di SMP Azhari Islamic School Lebak bulus, 

dalam menumbuhkan akhlakul karimah siswa adalah, melalui 

pendekatan program tahfidzul Qur’an. Yaitu dengan pendekatan 

gabungan antara pendekatan terpadu dan pendekatan hukum josh, 

Sesuai tujuan utamanya yang ingin mencetak lulusannya memiliki 

bekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, serta menjadi 

generasi yang memiliki jiwa Qur’ani, tangguh dan berakhlakul 

karimah, agar dapat bersaing pada dunia yang semakin global dan 

penuh tantangan. Oleh sebab itu aktifitas Tahfidzul Qur’an menjadi 

agenda rutin setiap hari, pemandangan atau suasana Qur’ani akan 

tampak disana sini, dan itu menjadi sajian harian yang menyejukkan 

jiwa, dan sedap di pandang mata. Program tersebut memiliki 

beberapa tahapan yaitu: Kegiatan setoran Al-Qur’an (tahfizh) siswa 

dilakukan setiap hari pada jam pelajaran, yang di bimbing dan 

dipandu oleh para instruktur (Ustadz) . Kegiatan ini dilakukan secara 

berkelompok sesuai dengan kelas dan kelompok masing-masing. 

Jadi keberadaan seorang instruktur sangatlah penting agar dapat 

mengoreksi hafalan, tentang benar atau salahnya yang di baca. Kelas 

pada kelompok Tahfizh Al-Qur’an pada SMP Azhari Islamic School 

adalah bukan kelas yang ada pada kelas formal, akan tetapi kelas 

atau kelompok ini dijadikan pengelompokan (kelas) program 

Tahfizhul Qur’an,  yang langsung di bawah bimbingan seorang 

instruktur “Ustadz”  yang gunanya untuk mempermudah 

pengawasan dan bimbingan. 

2. Tahfizhul Qur’an yang digunakan untuk menumbuhkan akhlakul 

karimah siswa dimulai dengan pembiasaan membaca, karena dari 

membaca maka akan mudah untuk mulai menghafal, dari surat-surat 

yang pendek baru kemudian dilanjutkan dengan surat-surat yang 

panjang. Namun semua itu tidak terlepas dari peran metode yang 

digunakan, metode yang digunakan adalah metode Talaqqi 

Musyafahah, sebenarnya tidak ada penyeragaman yang baku metode 

yang di tetapkan,  semua diserahkan kepada para instruktur (ustadz) 

masing-masing. Namun dianjurkan adalah dengan menggunakan 

metode seperti di sebutkan di atas, dengan system klasikal, atau 

menghafal potongan-potongan ayat per ayat. Tujuannya adalah 
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untuk memudahkan para siswa dalam menghafal, juga dalam rangka 

mengurangi kepayahan dan kesulitan dalam menghafal. Ketika 

berhadapan dengan guru, seorang murid harusdalam keadaan suci 

dan menunjukkan adab serta kesopanannya. Jika hal ini berlangsung 

terus menerus, maka anak tersebut bias dipastikan mempunyai 

akhlakul karimah. Dalam kenyataannya memang demikian. 

 

B. Saran-Saran 

Program tahfizhul Qur’an yang ada di SMP Azhari Islamic 

School, adalah merupakan satu program kekhususan dan unggulan, yang 

diterapkan secara formal, yang berlaku menyeluruh bagi semua 

siswanya, dan program ini diawali dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) 

Azhari, namun akan sangat luar biasa, apabila program ini tidak terhenti 

ditingkat SMP, akan tetapi disempurnakan dengan program lanjutan di 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), kenapa demikian? karena akan 

sangat bermanfaat dan membantu bagi siswa yang dari SMP Azhari 

untuk melanjutkan hafalannya, agar lebih terarah dan lengkap, 

dibandingkan jika melanjutkan di sekolah lain yang non tahfizh atau 

sekolah umum. Hal ini insya Allah akan berdampak kepada 

pembentukan akhlakul karimah yang insya Allah lebih sempurna. 

Semoga pihak yayasan Ahzari dapat segera s mempertimbangkan dengan 

serius tentang kelanjutan sekolah menengah berikutnya. Dan semoga 

Allah memudahkan segala urusan.  
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