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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA 

TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK PESERTA DIDIK DI 

SMAN 1 TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN 

TULANG BAWANG BARAT 

 

Oleh: 

 

Ilham Yogha Pratama 

1811010103 

 

Pendidikan   merupakan   salah   satu   faktor   penting   dalam   

kehidupan manusia. Terutama pendidikan Islam. Pendidikan Islam 

yang diberikan oleh keluarga sejak dini akan berpengaruh terhadap 

jiwa dan kepribadian anak. Akhlak seseorang bisa terbentuk dari 

pendidikan Islam dalam keluarga. Seyogyanya, akhlak karimah 

seorang anak terbentuk sejak dini jika memang pendidikan Islam 

dalam keluarga cukup baik. Namun pada kenyataannya tidak semua 

didikan islami dari orang tua bisa berhasil membentuk akhlak seorang 

anak. Namun ada faktor lain yang mempengaruhinya. Tujuan peneliti 

melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga terhadap pembentukan 

akhlak pada peserta didik. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis 

variabel yakni variabel dependen (X)   yaitu pendidikan Islam dalam 

keluarga dan variabel independen (Y) yaitu pembentukan akhlak. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan data yang 

digunakan ialah data primer yang diperoleh melalui menyebar angket 
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pada objek penelitian. Kemudian data sekunder yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan. Kemudian jenis penelitian ini ialah 

penelitian lapangan. Sampel yang diambil berjumlah 88 responden. 

Analisis data penelitian menggunakan Mr Exel dan teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian 

menunjukan besarnya pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga 

yang dibuktikan dengan nilai sebesar 0,071 (7,1%) sedangkan sisanya 

sebesar 92,9% dipengaruhi oleh aspek lain yang mempengaruhi 

akhlak peserta didik. Maka terdapat pengaruh yang signifikan dari 

Pendidikan Islam dalam Keluarga terhadap pembentukan Akhlak 

Peserta Didik di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah  

 

Kata Kunci: Peran Orang Tua, Pendidikan Akhlak 
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MOTTO 

 

ى َِكةٌ ِغََلظٌ  ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْىا
ٰۤ
قُْىُدهَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َمٰل ا اَْنفَُسُكْم َواَْهلِْيُكْم نَاًرا وَّ قُْىٰٓ

َ َمآٰ اََمَزهُْم َويَْفَعلُْىَن َما يُْؤَمُزْوَن 
  ٦ِشَداٌد َّلَّ يَْعُصْىَن ّللّاٰ

 (٦) التحزيم/

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang 

kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap 

apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan” (At-Tahrim/66:6)
1
 

  

                                                             
1 Al-Qur’an dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Qur’an In Word 

Indonesia Versi 1.3 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul dan agar 

tercapainya persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca 

maka terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari 

judul skripsi ini. Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang 

berkenaan dengan judul skripsi diatas. 

 

1. Pengaruh 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan 

seseorang.
1
 Pengaruh yang dimaksud dalam pembahasan ini 

adalah kontribusi orang tua dalam mengontrol dan mengawasi 

perkembangan psikologis peserta didik ketika dirumah. 

 

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan islam adalah proses mengubah tingkah laku 

individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam 

sekitarnya, dengan cara mengajarkan sebagai suatu aktivitas 

asasi dan sebagai progres diantara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat.
2
 Pendidikan islam ialah suatu proses 

mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan, 

mengembangkan ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai islam yang 

diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia 

dan memetik hasilnya di akhirat.    

 

3. Keluarga 

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa keluarga 

merupakan kumpulan dari beberapa orang yang terikat oleh 

penikahan yang saling menjaga hubungan dan membangun 

                                                             
1 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), hlm. 138. 
2 Omar Mohammad At-toumy, Falsafah Pendidikan Islam, (Jakarta : Bulan 

Bintang, 2000), hlm. 28 
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kebahagiaan baik sesama pasangannya ataupun anggota 

keluarga yang lainnya.
3
 Keluarga ialah sepasang dua insan 

yang berbeda yang saling mencintai baik memiliki anak 

ataupun tidak memiliki anak. Keluarga merupakan orang 

pertama dalam diri anak yang mengajarkan semua hal, bisa 

perbuatan baik ataupun buruk maka anak akan mengikuti apa 

yang dilakukan oleh orang yang tuanya.  

 

4. Pembentukan Akhlak 

Abuddin Nata berpendapat bahwa pembentukan akhlak 

diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam  rangka  

membentuk  anak  dengan  menggunakan  sarana pendidikan 

dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. 

Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa 

akhlak adalah hasil utama pembinaan, bukan terjadi dengan 

sendirinya.
4
 Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

pembentukan akhlak merupakan usaha yang sungguh-sungguh 

untuk membentuk perilaku dengan menggunakan sarana 

pendidikan dan pembiasaan yang terprogram dengan baik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sunnguh dan konsisten. 

 

5. Peserta Didik 

Dalam paradigma pendidikan islam, peserta didik 

merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah 

potensi (kemampuan) dasar yang perlu dikembangkan.
5
 Jadi 

secara sederhana peserta didik dapat didefinisikan sebagai 

anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan 

orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu 

yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktifitas dan kreatifitas 

sendiri. 

                                                             
3 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Keluarga Dalam 

Perspektif Masa Kini (Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 
2015) hlm. 6. 

4 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta:Raja Grafindo, 2012),  hlm 158. 
5 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam : Pendekatan Historis, Teoritis, 

dan Praktis. (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 47. 
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Pengertian peserta didik atau peserta didik menurut 

ketentuan umum undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6
 

Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa peserta 

didik sebagai peserta didik merupakan salah satu input 

yang ikut menentukan keberhasilan.
7
 Tanpa adanya 

peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses 

pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang 

membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya 

berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta 

didik.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa 

dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu 

yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan 

berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan 

dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh 

pendidiknya. 

 

6. SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

SMA merupakan jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinngi dengan pengkhuhusan. 

Perwujudan pengkhuhusan tersebut berupa 

diselenggarakannya penjurusan yakni pejurusan pada 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS), dan Bahasa. SMAN 1 Tulang Bawang Tengah 

merupakan salah satu sekolah menengah atas yang 

                                                             
6 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 

2003 tentang sisdiknas, (Bandung: Permana, 2006), hlm. 65. 
7 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), hlm. 

121. 
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terletak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, dimana penulis akan melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. 

 

Berdasarkan pada uraian-uraian penegasan judul tersebut 

maka dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah 

penelitian ilmiah yang berusaha mengetahui tentang Pengaruh 

Pendidikan Islam dalam Keluarga pada Pembentukan Akhlak 

Peserta Didik. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia adalah 

pendidikan. Faktor  utama dalam pengembangan potensi 

manusia yaitu pendidikan, baik jasmani ataupun rohani. 

Pendidikan akan lebih spesifik lagi jika dihubungkan dengan 

pelaksanaan tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah 

Allah SWT. Karena manusia merupakan subyek dan objek 

pendidikan, maka dari itu pendidikan tidak akan punya arti  

apabila manusia tidak ada didalamnya. Islam selain sebagai 

agama juga sebagai sistem peradaban yang mengisyaratkan 

pentingnya pendidikan.  

Pendidikan adalah 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 yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
8
 Sedangkan makna pendidikan 

Islam ialah lebih menekankan kepada pembentukan kepribadian 

dan perbaikan sikap mental seseorang agar terpadunya iman dan 

amal sholeh yang bertujuan pada individu dan masyarakat agar 

mampu menanamkan ajaran Islam dan menjadikan manusia 

yang berorientasi pada dunia dan akhirat sesuai dengan cita-cita 

                                                             
8 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarata: PT.Raja Grafindo 

Persada,2006), hlm.4. 
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Islam.
9
 Agar dapat menjadikan individu yang berpegang teguh 

pada agama islam. 

Namun pada kenyataannya tujuan pendidikan nasional belum 

sepenuhnya tercapai, terutama dalam hal akhlak pada peserta 

didik. Adanya degradasi moral Bangsa Indonesia terutama dalam 

dunia pendidikan yaitu rusaknya moral para pelajaran dibuktikan 

dengan adanya tawuran antar pelajar, peserta didik yang berani 

melawan dengan gurunya, suka membolos, merokok, dan lain-

lain. Hal itu menunjukan rendahnya kualitas pendidikan yang 

diberikan kepada anak baik yang diberikan oleh lembaga 

pendidikan informal seperti keluarga maupun dari lembaga 

pendidikan formal yaitu sekolah dalam hal agama. Oleh karena 

itu, tujuan pendidikan nasional adalah tidak hanya mencerdaskan 

kehidupan bangsa saja melainkan membentuk manusia-manusia 

yang berbudi pekerti luhur. 

Dalam  perspektif  pendidikan,  tidak  hanya  lingkungan  

sekolah  saja yang mempunyai tanggung jawab atas kepribadian 

anak. Terdapat tiga lembaga utama yang sangat berpengaruh 

dalam perkembangan kepribadian seorang anak yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, yang 

selanjutnya dikenal dengan tri pusat pendidikan.
10

 Jadi keluarga 

juga mempunyai andil dalam pemberian pendidikan agama 

terhadap anak ketika di rumah. Pendidikan diperlukan dan 

dilakukan pertama kali  oleh anggota keluarga, terutama orangtua 

terhadap anak-anak mereka. 

Menurut Zakiyah Darajat, faktor-faktor kerusakan akhlak 

ialah kurangnya perhatian orangtua terhadap anak-anaknya 

mengenai pendidikan agama, tidak terlaksananya pendidikan 

akhlak sejak kecil (baik dalam lingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat), kurang terjaminnya kerukunan hidup antara 

                                                             
9 Muchsin dan kawan-kawan, Pendidikan Islam Humanistik. (Bandung: 

PT.Refika Aditama, 2010), hlm.3. 
10 Jumri Hi. Tahang Basire, Urgensi Pendidikan Agama Dalam Keluarga 

Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak STAIN Datokarama Palu “Jurnal Hunafa” 

Vol 7 No. 2, Diakses 5 September 2021 melalui 

https://www.researchgate.net/publication/317594540_URGENSI_PENDIDIKAN_A
GAMA_DALAM_KELUARGA_TERHADAP_PEMBENTUKAN_KEPRIBADIAN

_ANAK , hlm. 164. 

https://www.researchgate.net/publication/317594540_URGENSI_PENDIDIKAN_AGAMA_DALAM_KELUARGA_TERHADAP_PEMBENTUKAN_KEPRIBADIAN_ANAK
https://www.researchgate.net/publication/317594540_URGENSI_PENDIDIKAN_AGAMA_DALAM_KELUARGA_TERHADAP_PEMBENTUKAN_KEPRIBADIAN_ANAK
https://www.researchgate.net/publication/317594540_URGENSI_PENDIDIKAN_AGAMA_DALAM_KELUARGA_TERHADAP_PEMBENTUKAN_KEPRIBADIAN_ANAK
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ayah dan ibu dalam keluarga, kurangnya bimbingan serta 

pengarahan terhadap hal yang positif kepada anak.
11

 Oleh karena 

itu orangtua  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam 

pembentukan  kepribadian  bagi  anak-anaknya.  Karena,  di  

dalam  keluarga itulah anak pertama kali memperoleh pendidikan 

sebelum pendidikan-pendidikan yang lain.  

Namun keterbatasan orangtua dalam mendidik anak sering 

kali membuat mereka menyerahkan sepenuhnya pendidikan 

secara umum dan pendidikan agama khususnya pada sekolah. 

Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang harus 

diberikan kepada anak sejak dini. Karena agama adalah pondasi 

yang dapat membentengi anak agar ketika ia remaja maupun 

dewasa nantinya dapat menyaring segala hal buruk. Pendidikan 

agama dalam keluarga salah satunya yaitu mencakup pendidikan 

akhlak agar anak kelak menjadi teladan yang baik bagi dirinya dan 

orang lain. 

Kita sering melihat orangtua yang terlalu sibuk dengan 

pekerjaannya dan pada akhirnya mereka sangat jarang mempunyai 

waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan memperhatikan 

perkembangan anak-anaknya, sehingga anak tidak mempunyai 

kesempatan untuk curhat atau berbagi cerita kepada orangtua 

mereka. 

Di sinilah ketika kedua orang tua tidak lagi memperdulikan 

anaknya dan sering terlibat pertengkaran atau masalah-masalah 

yang lainnya, anaklah yang menjadi korban dari masalah mereka. 

Ketika anak merasa hubungan dalam keluarganya sudah tidak 

harmonis lagi, maka anak akan cenderung mencari tempat 

pelarian yang menurutnya bisa memberikan rasa aman dan 

nyaman dari semua masalah yang dihadapinya. Hal ini juga 

mempengaruhi perilaku anak bukan hanya di masyarakat akan 

tetapi disekolah juga. 

Kita sering jumpai peserta didik yang malas belajar, tidak 

masuk kelas, berkelahi, berbohong, mencuri, merokok dan sering 

membuat masalah atau yang kita sebut sebagai trouble maker di 

                                                             
11 Zakiyah Dradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 

ke-14, hlm. 56. 
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sekolah. Semua itu bisa jadi adalah wujud kekecewaan anak 

terhadap hubungan keluarganya yang tidak harmonis sehingga 

mereka membuat masalah-masalah untuk mendapatkan perhatian 

dari teman-teman atau guru-gurunya. Mereka tidak punya tempat 

untuk berbagi cerita karena orangtua mereka sibuk berkerja dan 

tidak punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan masalah 

yang sedang dialami oleh sang anak. 

Bedasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa peran 

Orang Tua telah dilakukan dalam membina akhlak anak di SMAN 

1 Tulang Bawang Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Pengaruh Pendidikan Islam Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan 

Akhlak Peserta didik di SMA N 1 Tulang Bawang Tengah 

No Indikator Presentase 

1 Pengawasan 30% 

2 Nasihat 30% 

3 Pembiasaan 20% 

4 Mencontohkan 20% 

Sumber: data hasil pra survey SMAN 1 Tulang Bawang Tengah 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Orang Tua tlah 

menjalankan perannya dalam mendidik Anak, namun dari segi 

penerapannya perilaku anak masih tergolong kurang baik, hal itu 

dapat dilihat dari data berikut: 

 

Tabel 1.2 

Bentuk akhlak anak di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah 

No Bentuk Pelanggaran Presentase 

1 Jujur 70% 

2 Amanah 70% 

3 Berbohong 30% 

4 Berkata Kasar 40% 

5 Membicarakan Orang 

Lain 

70% 

Sumber: data hasil pra survey SMAN 1 Tulang Bawang Tengah 
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Dari Tabel diatas terlihat bahwa Perilaku Akhlak di SMAN 1 

Tulang Bawang Tengah masih tergolong kurang baik, masih 

terlihat beberapa aklah yang kurang dilakukan oleh peserta didik 

di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah. Peneliti mewawancarai 

salah saru guru Pendidikan Agama Islam yang bernama Ibu Vera 

Wati tentang bagaimana akhlak Peserta Didik yang diajarinya. 

Beliau berkata bahwa “Peserta didik yang saya ajari sudah 

memiliki akhlak yang cukup baik, baik dari sikap dan 

perilakunya. Ketika pembelajran anak-anak bersikap baik 

ketika pembelajaran”
12

. Kemudian peneliti mewawancarai salah 

satu orang tua siswa dan berkata bahwa “Anak saya ini dari 

kecil sudah saya ajari mengaji, selalu saya berikan teguran 

jika berkata kasar, berbohong dan sebagainya supaya anak 

saya menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, saya 

gak minta apa-apa kepada anak saya cukup menjadi anak 

yang berbakti kepada orang tuanya dan bermanfaat bagi 

orang banyak”
13 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian apakah orangtua dalam memberikan 

pendidikan Islam kepada anak sudah maksimal. Dan meneliti 

sebab-sebab akhlak peserta didik yang seperti itu.  

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Penulis menduga masih kurangnya akhlak peserta didik 

peserta didik terhadap guru. 

2. Penulis menduga masih kurangnya akhlak peserta didik 

peserta didik terhadap teman. 

                                                             
12 Hasil Pra Survey dengan Ibu Vera Wati sebagai Guru Pendidikan Agama 

Islam pada 15 September 2021 
13 Hasil Pra Survey dengan Ibu Juniswati sebagai Orang Tua dari Shalsabila 

Dhea amanda pada 26 Januari 2022 
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3. Penulis menduga bahwa peran pendidikan Islam dalam 

keluarga kurang berpengaruh terhadap pembentukan 

akhlak peserta didik. 

4. Penulis menduga faktor penyabab sulitnya membentuk 

akhlak peserta didik, karena kurangnya peran orang tua 

saat peserta didik dirumah. 

Agar pembahasan hasil penulisan ini tidak terlalu luas dan 

dapat lebih terarah oleh penulis, maka penulis membatasi maslah 

yang diteliti yaitu: 

1. Pengaruh pendidikan islam dalam keluarga terhadap 

pembentukan akhlak peserta didik. 

2. Pengaruh pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak 

peserta didik di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Adakah 

pengaruh yang signifikan pendidikan Islam dalam keluarga 

terhadap pembentukan akhlak peserta didik di SMAN 1 Tulang 

Bawang Tengah?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui 

ada dan tidaknya pengaruh yang signifikan pendidikan Islam 

dalam keluarga terhadap pembentukan akhlak peserta didik di 

SMAN 1 Tulang Bawang Tengah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai 

referensi para pembaca terutama para pendidik 

maupun calon pendidik di lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya, sebagai 

tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana pengaruhnya pendidikan Islam dalam 

keluarga terhadap akhlak peserta didik. 
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b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan 

kajian pustaka untuk para peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan pendidikan Islam dalam keluarga 

dan akhlak. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat praktis bagi guru dan sekolah 

Memberikan kontribusi terhadap guru dan 

sekolah dalam membentuk akhlak peserta didik secara 

optimal. 

b. Manfaat praktis bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman secara 

langsung tentang pentingnya pendidikan agama dalam 

keluarga terhadap pembentukan peserta didik dan 

menjadikan contoh bagi peneliti sebagai pelajaran 

kelak ketika menjadi orang tua. 

. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah uraian 

sistemastis mengenai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-

pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Oleh karena itu, penulis menggunakan referensi atau kepustakaan 

yang ada kaitannya dengan judul skripsi. 

Adapun yang menjadi bahan tinjauan pustaka pada skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

No Penelitian 

dan Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Emirita 

(2017)
14

 

Pengaruh 

Pendidikan Islam 

Terhadap 

Pembentukan 

Akhlak dan 

Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukan 

bahwa pendidikan agama 

Islam mempunyai 

pengaruh terhadap 

                                                             
14 Emirita, “Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Pembentukan Akhlak 

dan Kedisiplinan Siswa di SDIT Robbani Lampung Utara” (Tesis, UIN Raden Intan 

,2017) 
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Kedisiplinan 

Siswa di SDIT 

Robbani 

Lampung Utara 

pembentukan akhlak dan 

kedisiplinan siswa di 

SDIT Robbani Lampung 

Utara 

2 Aifah 

(2010)
15

 

Kontribusi 

Pendidikan 

Keluarga Dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca Al-

Qur’an Siswa di 

SMP Negeri 20 

Palu 

Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukan 

bahwa pengaruh 

kontribusi keluarga 

terhadap hasil belajar 

siswa di SMP Negeri 20 

Palu sebesar 68,50 

persen. Dapat 

disimpulkan bahwa 

kontribusi pendidikan 

keluarga secara bersama-

sama berpengaruh 

terhadap hasil belajar 

membaca Al-Quran 

siswa. 

3 Luthfi 

Kholida 

Yonas 

(2016)
16

 

Pengaruh 

Pendidikan 

Agama Islam 

Dalam Keluarga 

Dan Budaya 

Religius Sekolah 

Terhadap 

Kedisiplinan 

Beragama Peserta 

Didik MAN 1 

Baureno, 

Bojonegoro  

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh yang 

signifikan dari hasil 

angket siswa antara 

pendidikan agama islam 

dalam keluarga terhadap 

kedidiplinan beragama 

siswa MAN 1 Baureno 

yang berarti variabel 

pendidikan agama islam 

dalam keluarga 

                                                             
15 Aifah, “Kontribusi Pendidikan Keluarga Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa di SMP Negeri 20 Palu” (Tesisi, UIN 

Alaudin, 2010) 
16 Luthfi Kholida Yonas, “Pengaruh Pendidikan Agama Islam Dalam 

Keluarga Dan Budaya Religius Sekolah Terhadap Kedisiplinan Beragama Peserta 

Didik MAN 1 Baureno, Bojonegoro”(Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim,2016) 
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berpengaruh terhadap 

kedisiplinan beragama 

sebesar 20,8 persen. 

4 Ayu 

Rahmayant

i  (2018)
17

 

Peran Orang Tua 

Dalam 

Pendidikan 

Agama Anak 

Terhadap 

Pembentukan 

Kepribadian 

Anak di 

Perumahan Griya 

Imam Bonjol 

Kecamatan 

Langkapura Kota 

Bandar Lampung 

Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukan 

bahwa peran orang tua 

dalam pendidikan agama 

dan karakter anak di 

Perumahan Griya Imam 

Bonjol kurang maksimal 

meskipun sudah 

memasukan anaknya ke 

madrasah dan memanggil 

guru TPA ke rumah 

untuk mengajar. 

5 Hasriani.B 

(2017)
18

 

Pengaruh 

Pendidikan Islam 

Dalam Keluarga 

Terhadap 

Kedisiplinan 

Beribadah Siswa 

SD Inpres 

Bertingkat 

Labuang Baji 

Makassar 

Hasil penelitian yang 

dialakukan menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh 

pendidikan Agama Islam 

dalam keluarga terhadap 

kedisiplinan beribadah 

Siswa SD Inpres 

Bertingkat Labuang Baji. 

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya ada pada varibel independen (variabel yang 

mempengaruhi) yaitu pendidikan Islam dalam keluarga, dan 

perbedaan selanjutnya ada pada  variabel  dependen  (variabel  

yang  dipengaruhi) yaitu pembentukan akhlak.  

                                                             
17 Ayu Rahmayanti , “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Anak 

Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak di Perumahan Griya Imam Bonjol 

Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung”(Tesis, UIN Raden Intan, 2018) 
18 Hasriani.B, “Pengaruh Pendidikan Islam Dalam Keluarga Terhadap 

Kedisiplinan Beribadah Siswa SD Inpres Bertingkat” (Tesis, UM Makassar, 2017) 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka skripsi 

yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-

pokok pembahasan yang akan ditulis di dalam skripsi ini. Dalam 

pembahasan ini penulis  membagi  kedalam  5 bab. Akan tetapi  

sebelumnya akan dimuat tentang halaman formalitas yang di 

dalamnya berisi Halaman Judul, Abstrak, Surat Pernyataan, 

Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, 

Halaman Persembahan, Riwayat Hidup, Kata Pengantar, Daftar 

Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran. 

Untuk memudahkan melihat gambaran umum skripsi ini 

secara singkat dan jelas, maka peneliti menyusun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengajuan hipotesis, memuat 

tentang teori-teori yang melandasi masalah yang dibahas dalam 

penelitian diantaranya yaitu tinjauan tentang pendidikan Islam 

dalam keluarga, tinjauan tentang akhlak, dan  Pengajuan 

Hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang Waktu dan Tempat 

Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, 

dan Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, 

Instrumen Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas Data, Uji 

Prasarat Analisis, dan Uji Hipotesis. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang 

Deskripsi Data dan Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis. 

Bab V Penutup, berisi tentang Simpulan dan 

Rekomendasi. 

Pada bagian terakhir terdiri dari Daftar Rujukan dan 

Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan  Islam  secara  bahasa berasal dari bahasa 

Arab “tarbiyah” yang memiliki arti pendidikan, dengan kata 

kerja “rabba”.kemudian dalam.bahasa Arab “ta’lim” yang 

berarti pengajaran dengan kata kerjanya “allama”. Kemudian 

pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah “Tarbiyah 

Islamiyah”.
1
 Sedangkan pengertian secara istilah yakni suatu 

usaha yang dikerjakan oleh seseorang pendidik dalam 

mendidik peserta didik supaya mempunyai dan membentuk 

kepribadian muslim yang baik.
2
 

Sebelum membahas pengertian dari.pendidikan Islam, 

sebaiknya kita mengetahui pengertian dari pendidikan secara 

umum. Karena pengertian pendidikan secara umum dapat 

dijadikan sebagai titik tolak pengertian pendidikan Islam. 

“Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan 

bahwa pendidikan adalah 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”.
3
 Dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan 

usaha orang.dewasa dalam membina serta mendidik orang 

yang belum dewasa. 

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam 

merupakan.suatu pembelajaran yang dilakukan.oleh pendidik 

                                                             
1 Zakiah Daradjat dkk, Ilmu pendidikan Islam. (Jakarta:Bumi Aksara, 

1992),hlm 25. 
2 Ibid,. hlm. 27-28. 
3 M. Bashori Muchsin dkk, Pendidikan Islam Humanistik. (Bandung:PT 

Refika Aditama, 2010), hlm. 2. 
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secara sadar kepada peserta  didik  agar  jasmani  dan  rohani 

peserta didik mampu berkembang dan dapat terbentuknya 

kepribadian utama, baik dalam kepribadian dalam beragama 

maupun tanggung jawab sesuai nilai dari ajaran agama Islam.
4
 

Kemudian menurut Omar Muhammad at-Toumy al-Syaebany, 

pendidikan islam merupakan upaya mengubah tingkah laku 

individu maupun masyarakat di dalam lingkungan sekitar 

melalui pendidikan.
5
 

Menurut Khaeruddin, pendidikan islam merupakan proses 

transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai dalam 

diri setiap individu melalui penumbuhan dan pengembangan 

potensi-potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan 

kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.
6
 

Dari pendapat beberapa tokoh diatas, dapat penulis 

pahami bahwa bahwa pendidikan Islam ialah suatu usaha 

sadar dan terencana yang dilakukan oleh pihak yang memiliki 

tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, mengubah 

perilaku, dan..menjadikan seseorang agar memiliki 

kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Dalam pandangan Islam, pendidikan berupaya dalam 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiki dalam diri 

peserta didik, baik  itu potensi jasmani, rohani, akal, dan 

berusaha agar dapat mengantarkan peserta didik ke arah 

kedewasaan dengan memiliki Imtaq dan Iptek. Hal ini 

diharapkan dapat mengembangkan potensi manusia untuk 

mencapai tujuan pendidikan Islam. Ajaran agama Islam 

bersifat universal, yaitu mencakup segala aspek kehidupan 

manusia baik dari segi ibadah maupun muamalah. 

Selain.itu.berkaitan juga dengan nilai-nilai akhlak, sosial, baik 

itu keharusan ataupun larangan yang terdapat dalam syari’at 

ajaran agama Islam.. Syari’at Islam akan lebih mudah dan 

cepat dihayati dan diamalkan jika diajarkan melalui 

pendidikan yang tepat. Pendidikan Islam tidak hanya mengajar 

                                                             
4 Ibid., hlm. 6. 
5 Ibid., hlm. 5. 
6 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Pra Sekolah, (Yogyakarta: 

Belukar, 2006), hlm. 23. 
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ilmu pengetahuan atau tidak bersifat teoritis saja tetapi juga 

ada juga yang bersifat praktis..Selain mengajarkan, 

pendidikan Islam juga memberikan pembinaaan spiritual 

sesuai dengan ajaran Islam.
7
 Agar apa yang diajarkan kepada 

peserta didit dapat tercapai sesuai dengan syari’at yang sesuai 

dengan ajaran islam. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam 

a. Fungsi Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam memiliki fungsi yang penting yang 

terdiri atas pembinaan dan penyempurnaan kepribadian 

serta mental anak, karena pendidikan Islam ini memilki 2 

aspek yang sangat penting, Aspek yang pertama yakni 

menekankan pada jiwa dan pembentukan kepribadian 

anak. Artinya bahwa dengan pendidikan Islam anak di 

ajari serta diberikan tentang adanya Allah SWT. 

Kemudian aspek yang kedua yakni pengajaran agama 

Islam, aspek kedua ini lebih menekankan pada aspek 

pemikiran (intelektualis). Artinya anak di didik tidak 

hanya belajar tentang apa yang harus dikerjakan dan apa 

yang harus ditinggalkan, tetapi anak juga diajarkan agar 

dapat memiliki pemikiran tentang apa, bagaimana, 

mengapa, dan lain sebagainya serta memiliki 

argumentasi yang mampu diyakini dan dapat diterima 

oleh akal. 

Secara operasional, fungsi pendidikan ialah alat 

untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan 

antara tingkat kebudayaan, nilai tradisi dan sosial serta 

ide nasional dan masyarakat.
8
 

Maka dapat dimengerti bahwa fungsi pendidikan 

Islam yaitu penanaman nilai Islami dan ilahi dalam diri 

anak, sehingga dapat melakukan sesuatu secara 

maksimal yang sesuai dengan prinsip Islam yang benar. 

 

                                                             
7 Muzayin Arifin, Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat. 

(Jakarta: PT.Golden Terayon Press, 1991), hlm 9. 
8 Ibid., hlm. 28. 
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b. Tujuan Pendidikan Islam 

Islam mempunyai padangan khusus mengenai 

pendidikan. Pandangan tersebut meliputi paradigmanya 

mengenai ilmu pengetahuann proses, materi, dan tujuan 

pembelajaran. Hal itu merupakan ciri khas pendidikan 

islam, yang tidak dimiliki pendidikan lainya. Alam dan 

segala isisnya dalam pandangan islam termasuk hukum 

alam itu sendiriadlah ciptaan Allah SWT. Maka seluruh 

sistem dan interaksi yang berlaku padanya terkait atau 

tidak dapat dilepaskan dari kemahaesaan Tuhan. Justru 

itu, pembelajaran tidak boleh dipisahkan dari ketauhidan 

dan keimanan, apapun materi atau bidang studi yang 

diajarkan. Ungkapan iqra‟ yang mengawali penyampaian 

pesan-pesan ilahi kepada manusia melalui Muhammad, 

dimana ungkapan itu bermakna tonggak utamadalam 

pencarian ilmu, dikaitkan dengan Tuhan (iqra, bismi 

rabbik). Hal ini berarti belajar, meneliti, membaca, dan 

segala aktivitas pencarian ilmu lainnya mesti dimulai 

dari Allah SWT. 

Hal tersebut diatas menggambarkan pula betapa 

eratnya keterkaitan antara pembelajaran dengan iman. 

Farhan mengatakan:”pendidikan dan pembelajaran 

mempunyai hubungan yang erat dengan aqidah, syari’ah, 

dan sistem kehidupan”
9
 lebih jauh, hal itu tentu juga 

berarti bahwa pendidikan sebagai lembaga yang 

menumbuhkembangkan sains dan teknologi mesti 

memiliki prinsip ketauhidan. Perbincangan al-Qur’an 

mengenai ilmu pengetahuan tidak satupun yang tidak 

terkait dengan keimanan, baik perbincangannya itu 

mengenai ilmu-ilmu sosialmaupun eksak. Bahkan yang 

menjadi fokus utama dalam perbincangan itu adalah 

keimanan dan akhlak. Ilmu dijadikan sebagai pengantar 

bagi penanaman kedua hal tersebut. 

                                                             
9 Farhan, Ishaq Ahmad. Al-Tarbiyah al- Islamiyyah bayn al-Asalah wa al-

Mu,sarah. (Jordan: Dar al-Furqan. 1991), hlm. 27. 
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Berdasarkan pandangan diatas para ahli merumuskan 

tujuan pendidikan islam, yaitu”membentuk peserta didik 

menjadi insan yang shaleh dan bertakwa kepada Allah 

SWT” . Sebagaimana Firman-Nya. 

ٌُ ىِّيَّْبِس َوهُذ   َِ ٰهَزا ثَيَب تَّقِْي َُ ْىِعظَخٌ ىِّْي ٍَ  ٨٣١) ٰاه عَشاُ/ ٨٣١ي وَّ

Artinya : Inilah (Al Quran) suatu keterangan yang jelas 

untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi 

orang-orang yang bertakwa. (QS.Ali Imran (3) : 138)
10

 

Ayat diatas membicarakan sejarah umat masa lalu 

dimana ketentuan Allah telah diberlakukan terhadap 

mereka yang mendustakan ayat-ayat-Nya, tidak mau 

beriman kepada-Nya. Manusia dituntut agar mempelajari 

ketentuan Allah tersebut melalui peninggalan 

sejarah.perintah mempelajari fenomena alam ini 

tergambar dalam penggalan ayat siru dan fanzuru, yang 

berarti manusia diperintah untuk memepelajari sejarah. 

Pernyataan al-Qur’an mengenai sejarah dan fenomena 

alam lainnya menjadi bayan atau ilmu bagi manusia, dan 

diaharapkan melalui ilmu tersebut manusia mendapat 

petunjuk serta pelajaran, dan akhirnya dapat membuat 

diri menjadi insan yang shaleh dan bertakwa kepada 

Allah SWT 

Tujuan pendidikan Islam menurut Prof. M. Athiyah 

Al- Abrasyi tujuan pendidika Islam yakni: 

1) Mempersiapkan diri untuk kehidupan dunia dan 

akhirat. 

2) Membantu membentukan akhlak yang mulia. 

3) Membentuk pribadi yang utuh, baik, dan sehat 

jasmani maupun rohani. 

4) Menyiapkan peserta didik agar memiliki profesi 

tertentu sehingga mampu melaksanakan tugas dunia 

                                                             
10 Al-Qur’an dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Qur’an In Word 

Indonesia Versi 1.3 
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dengan baik, atau singkatnya persiapan untuk 

mencari rizki di masa yang akan datang.
11

 

 

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup 

manusia itu sendiri, taitu menjadikan pribadi individu yang 

selalu bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT, sehingga 

mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia 

maupun di akhirat. Pendidikan Islam memilki tanggung 

jawab yang terletak pada keluarga, masyarkat, sekolah. 

Pada kali ini peneliti akan membahas bagaimana 

pendidikan Islam yang  ada  dalam  keluarga  terhadap  

anak.  Jadi akan lebih  ditekankan dalam penelitian ini 

adalah tanggung jawab dari orang tua terhadap pendidikan 

Islam kepada anak. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan 

pendidikan Islam ialah usaha mencari ilmu pengetahuan 

atas dasar beribadah kepada Allah, agar terbentuk 

kepribadian yang baik untuk mempersiapkan diri 

kehidupan di dunia maupun di akhirat. 

 

3. Ruang Lingkup dan Dasar Pendidikan Islam 

a. Ruang lingkup pendidikan Islam antara lain: 

1) Perbuatan Mendidik 

Yang dimaksud ialah sebuah tindakan dan 

kegiatan serta sikap ketika mendidik untuk membina 

dan mengarahkan anak secara langsung. 

2) Anak didik 

Anak didik merupakan hal yang penting dalam 

pendidikan, hal ini dikarenakan anak didik akan 

diarahkan serta dibina untuk menjadi anak yang lebih 

baik. 

 

3) Pendidik  

                                                             
11 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik. (Yogyakarta:Pustaka 

Belajar,2004),hlm. 162. 
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Pendidik merupakan seseorang yang memiliki 

tanggung jawab dalam membina anak dalam 

mengajarkan sesuatu ilmu pendidikan Islam. 

4) Materi Pendidikan Islam  

Materi pendidikan Islam merupkan bahan ajar 

serta pengalaman belajar yang dimiliki oleh seorang 

pendidik yang telah disusun untuk diajarkan kepada 

peserta didik. 

5) Metode pendidikan 

Metode pendidikan ialah suatu rancangan yang di 

atur oleh pendidik dalam melakukan pembelajaran 

agar pembelajarah yang disampaikan kepada pesertta 

didik dapat diterima dengan baik. 

6) Evaluasi Pendidikan 

Evaluasi pendidikan ini bertujuan agar pendidik 

mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah 

diajarkan dapat dipahami oleh pendidik dan menjadi 

informasi pembelajaran yang telah diajarkan kepada 

peserta didik. 

7) Alat Pendidikan 

Alat digunakan untuk membantu pendidik dalam 

proses pembelajaran agar tujuan pembelajran 

tercapai. 

 

Menurut Muzayyan Arifin ruang lingkup pendidikan 

bukan hanya bersifat operasional pendidikan, akan tetapi 

terdapat pada segala hal yang dapat membuat pendidikan 

tetap berjalan dan mewarnai sistem yang ada dalam 

pembelajaran tersebut. 

Terdapat penjelasan lain mengenai ruang lingkup 

pendidikan Islam meliputi 3 bidang yaitu keyakinan 

(Aqidah), peraturan dari Allah SWT (Syariah), dan etika 

(Akhlak). 

Ruang lingkup pendidikan Islam diharapkan 

menciptakan keseimbangan, kerasian, dan keselarasan 

antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan 
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dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan 

lingkungan.
12

 Dengan hal tersebut dapat menjadikan 

individu yang dapat berhubungan baik dengan Allah 

SWT ataupun mahluk Allah SWT 

 

b. Dasar Pendidikan Islam 

Al-qur’an yang diturunkan kepada nabi Muhammad 

SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia.
13

 Pendidikan 

Islam bersumber al-Qur’an (sumber ajaran Islam), as-

Sunnah (perkataan dan perbuatan Nabi), ijma‟ 

(kesepakatan ulama), dan ijtihad (hasil ahli Islam). 

Sedangakan dasar pendidikan Islam ialah tauhid. Dalam 

Islam tauhid mendasari berbagai aspek kehidupan pada 

pengikutnya. 
14

 Meng-Esa kan Allah SWT merupakan 

kewajiban umat manusia sebagai mahluk Allah karena 

tidak ada satupun tuhan didunia untuk disembah selain 

Allah SWT. 

 

4. Materi Pendidikan Islam 

Secara garis besar, materi pokok pendidikan Islam 

meliputi masalah-masalah   yang   berhubungan   dengan   

peraturan   hubungan   antara manusia denga Tuhan, Berikut 

materi pokok pendidikan agam Islam, yaitu 

 

a. Aqidah 

Aqidah  secara  etimologis  berarti  ikatan,  sangkutan.  

Secara terminologis  adalah  keyakinan  hidup  atau  iman.  

Dalam  ilmu  aqidah  iman adalah  sesuatu  yang  diyakini  

dalam  hati,  diucapkan  dengan  lisan,  dan dibuktikan 

dengan perbuatan. Oleh karena itu, masalah keyakinan ini 

                                                             
12 Departemen Agama RI, Pedoman Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Umum (Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004), hlm. 7.  
13 Lihat QS.Al-Baqarah (2) :2 & 185. 
14 Sudarto, Dasar-dasar Pendidikan Islam “Jurnal Penelitian Pendidikan 

dan Keagamaan Islam” Vol 6 No.1,2020,STTT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi, 

hlm. 57. 
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adalah masalah yang prinsip dan memperngaruhi sikap 

hidup seseorang. 

Keyakinan dalam Islam mempunyai posisi yang paling 

penting dan merupakan landasan pertama bagi seorang 

muslim. Iman makin bertambah dengan bertambah 

banyaknya amal saleh dan ketaatan kepada Allah SWT., 

dan iman seseorang akan semakin berkurang dengan 

berkurangnya amal saleh dan makin banyaknya 

kemaksiatan yang diperbuat.
 
Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT, dalam QS Al-Luqman ayat 13, yang berbunyi : 

ُِ ِِلْثِْٖه َوهَُى يَِعظُٗه ٰيجَُْيَّ  َٰ ْشَك  َواِْر قَبَه ىُْق َُّ اىشِّ ِ ۗاِ
َِل تُْشِشْك ثِبّلّلٰ

 ٌٌ ٌٌ َعِظْي ِ/ ٨٣ىَظُْي َٰ   (٨٣) ىق

Artinya : ”Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada 

anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai 

anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah)  adalah benar-

benar kezaliman yang besar.” (QS Al-Luqman : 13)
15 

Keyakinan  (aqidah)  dalam  Islam  adalah  masalah  

enam  keyakinan yang disebut dengan rukun Iman. Rukun 

Iman inilah yang menjadi titik tolak keyakinan  yang mesti 

diyakini oleh seorang muslim. Rukun Iman  tersebut 

adalah sebagi berikut : 

1) Iman kepada Allah 

2) Iman kepada Malaikat Allah 

3) Iman kepada para Rasul (utusan) 

4) Iman kepada kitab-kitabNya 

5) Iman kepada hari qiyamat. 

6) Iman kepada Qodha dan Qadar.
16

 

 

1. Iman Kepada Allah SWT 

                                                             
15 Al-Qur’an dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Qur’an In Word 

Indonesia Versi 1.3 
16 Samsul Arifin, Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta:Deepublish),2014, 

hlm, 26. 
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Perwujudan pemahaman iman kepada Allah SWT 

akan memunculkan akhlak terhadap Allah diantaranya 

selalu memuji Allah SWT mengakui dan menyadari 

bahwa tiada Tuhan kecuali Allah SWT, senantiasa 

bertaqwa dan bertawakal kepada-Nya. Menghindari 

perbuatan yang dilarang seperti berzina, tidak sombong, 

selalu memelihara kesucian diri, serta senantiasa 

bermuhasabah. 

2. Iman Kepada Malaikat Allah SWT 

Sedang perwujudan pemahaman iman kepada para 

malaikat Allah SWT akan memunculkan akhlak terhadap 

lingkungan seperti ia akan senantiasa memperhatikan 

keseimbangan lingkungannya dengan tidak merusak alam 

tersebut. Merasa terawasi oleh malaikat-malaikat Allah 

SWT, sehingga muncul sikap untuk selalu berhati-hati 

dalam bertindak. 

3. Iman Kepada Kitab Allah SWT 

Sementara perwujudan pemahaman iman kepada 

kitab-kitab Allah SWT akan memuculkan akhlakul 

karimah seperti mempelajari isi kandungan Al-Qur’an, 

berbuat baik terhadap sesama, meyakini firman Allah 

SWT baik berupa ancaman maupun berita gembira. 

4. Iman Kepada Rasul Allah SWT 

Begitu pula dengan perwujudan pemahaman iman 

kepada rasul-rasul Allah SWT akan memunculkan akhlak 

terhadap sesama manusia yaitu berupa sikap saling 

menghargai antar sesama, tidak menyakiti badan, saing 

bersilaturahmi, membangun tali persaudaraan, berlaku 

adil, berbaik sangka, menepati janji, dan dapat dipercaya 

sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang telah 

diajarkan kepada segenap manusia. 

5. Iman Kepada Hari Akhir 

Juga dengan perwujudan pemahaman iman kepada 

hari akhir atau hari kiamat akan memunculkan sikap 

yakin dan juga rasa takut mengingat begitu dahsyatnya 

hari kiamat yaitu ketika bumi di goncang dengan hebat 

dan semua benda beterbangan, yang dengan itu 
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manusia berlomba-lomba berusaha menjadi lebih baik, 

mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat, bersikap 

optimis, rendah hati, serta menghindari sifat cinta dunia 

dan harta dunia secara berlebihan. Karena semua itu pada 

dasarnya hanyalah kesenangan sementara yang 

melalaikan. 

6. Iman Kepada Takdir Baik dan Buruk (Qada/Qadar) 

Perwujudan pemahaman iman kepada Qada dan 

Qadar Allah SWT akan memunculkan sikap yaitu 

senantiasa berpikir positif terhadap takdir dari Allah SWT, 

selalu berusaha menggapai kehidupan (nasib) yang lebih 

baik, memiliki sikap sabar, ikhtiar, tidak sombong, gigih 

berusaha, dan senantiasa mensyukuri nikmat. 

Tidak diragukan lagi bahwa mempergunakan dan 

menjalankan bagian akidah (iman) dan ibadah perlu pula 

berpegang kuat dan tekun dalam mewujudkan bagian 

yang lain yang disebut bagian akhlak. Iman tanpa akhlak 

adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat 

dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan dan tidak 

ada pula buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya akhlak 

tanpa iman hanya merupakan bayang-bayang bagi benda 

yang tak tetap, yang selalu bergerak. 

Akhlak yang dituntut untuk memelihara sendi-sendi 

agama dalam pandangan Allah SWT bukanlah semata-

mata mengetahui bahwa berkata benar itu suatu 

keutamaan, sedang dusta suatu perbuatan yang buruk. 

Tetapi akhlak itu adalah karakter, moral, kesusilaan dan 

budi baik yang ada dalam jiwa dan memberikan pengaruh 

terhadap perbuatan. Dengan demikian akhlak dapat 

dipandang sebagai perwujudan dari iman dan sebagai sifat 

bagi seorang yang ingin menjadi muslim sejati.
17

 

Menurut sumber yang sama mengatakan, “iman yang 

kuat mewujudkan akhlak yang mulia, sedang iman yang 

lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk. Dengan 

                                                             
17 Masyikurillah, Ilmu Tauhid Pokok-Pokok Keimanan, (Bandar Lampung: 

AURA, 2013), hlm. 8. 
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demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman 

seseorang dapat diketahui melalui akhlaknya, karena 

akhlak merupakan perwujudan iman yang ada di dalam 

hati seseorang.”
18

 

Dari semua penjelasan dan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa ternyata, pemahaman (ilmu atau 

pengetahuan) itu merupakan suatu dasar dari keyakinan 

(keimanan) seseorang. Dengan adanya pemahaman yang 

baik maka keyakinannya terhadap suatu hal akan semakin 

besar, begitupun sebaliknya. Terhubung pula dengan 

iman, ketika iman itu kuat maka akan terwujud akhlak 

yang mulia, begitupula sebaliknya ketika iman itu lemah 

maka akan terwujud akhlak yang buruk. Dengan 

demikian, sudah dapat dipastikan bahwa pemahaman 

sangat berkontribusi terhadap pembentukan akhlak. 

 

b. Syari’ah 

Secara etimologis syari’ah berarti jalan atau mata air 

yang dituju (didatangi) untuk minum. Kemudian kata 

syari’ah itu dugunakan oleh orang-orang Arab dalam arti 

jalan yang lurus.
19

 Secara terminologis, menurut Manna 

Khalil al-Qaththan ialah segala yang ditetapkan oleh Allah 

SWT untuk para hamba-Nya, baik mengenai akidah, 

akhlak, muamalat, maupun tatanan kehidupan lainnya, 

dengan segala cabngnya yang bermacam-macam, guna 

merealisasikan kebahagiaan mereka, baik didunia, maupun 

di akhirat.
20

 Menurut Muhammad Ali al-Thahanawi, syariah 

ialah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk 

hamba-hambanya, yang dibawa oleh Nabi-Nya, baik itu 

sebagai hukum furu‟ (cabang) dan al-„amaliayah 

(perbuatan) dn untuknya dihimpunlah “ilmu fiqh”, atau 

hubungan dengan cara menentukan kepercayaan (i‟tiqad) 

                                                             
18 Ibid. 
19 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab (t.t: Dar al-Ma’arif, t.th), jilid III, hlm. 

2238-2239 
20 Manna Khalil al-Qaththan, al-Tashri‟ wa al-Fiqh fi al-Islam: (t.t,: 

Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 10. 
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yang disebut hukum pokok dan kepercayaan, yang 

untuknya dihimpunlah “ilmu kalam”. Syara’ (syari’ah) 

disebut juga dengan al-Din dan al-Millah (agama).
21

 

Jadi dapat penulis ketahui bahwa Syari’ah adalah kehidupan 

yang benar menuju Tuhan atau jalan yang diperintahkan 

oleh Tuhan agar diikuti oleh orang Mu'min. Syari’ah 

merupakan  peraturan  Allah SWT  yang  mengatur  

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan 

manusia dan manusia dengan alam. Istilah syari’ah 

diambil dari QS. Al-Jaatsiyah ayat 18: 

َِ َِل  ِش فَبتَّجِْعهَب َوَِل تَتَّجِْع اَْهَىۤاَء اىَِّزْي ٍْ َِ اِْلَ ٍِّ َل َعٰيً َشِشْيَعٍخ  ْٰ ٌَّ َجَعْي ثُ

 َُ ْى َُ  (٨١) اىجبثيخ/ ٨١يَْعيَ

 
Artinya : “Kemudian, kami jadikan engkau (Nabi 

Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu, 

Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti 

hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. Al-

Jaatsiyah : 18)
22 

 

Syari’ah yang mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhan disebut ibadah,  sedang  syari’at yang  mengatur  

hubungan  manusia  dengan  sesama manusia dan alam 

sekitarnya disebut mu’amalah. Ibadah dalam artian 

khusus atau yang materi dan tata caranya sudah ada dalam 

ketentuan dan dari Al- Qur‟an dan Hadits. Ibadah 

semacam itu terdiri dari thaharah, sholat, zakat, puasa dan 

haji. Adapun mu’amalah meliputi munahakat, tijarah 

hudud, jinayat, khilafat dan jihat. 

 

 

 

                                                             

21 Muhammad al-Thahanawi, Khashshaf Ishthilahat al-Funun (t.t.: al-

Isti’anah, 1317 H), Jilid I, hlm. 835-836. 
22 Al-Qur’an dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Qur’an In Word 

Indonesia Versi 1.3 
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c. Akhlak 

Kata  akhlak  adalah  jama’ dari khuluqun, yang berarti 

perangai, tabi’at, adat, dan sebagainya.
23

 Menurut istilah, 

akhlaq didefinisikan sebagai sikap rohaniyah yang 

melahirkan laku perbuatan manusia terhadap Allah dan 

manusia terhadap diri sendiri dan makhluk lain sesuai 

dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Qur’an 

dan Hadits. Dengan kata lain, akhlaq adalah ajaran tentang 

perilaku perbuatan  manusia, menurut yang digariskan oleh 

syari’ah. Ajaran Islam sangat mengutamakan terbinanya 

akhlak yang baik pada diri manusia. Setiap orang Islam, 

wajib membentuk pribadinya dengan hiasan akhlakul 

karimah. 

Dari pengertian di atas, pada dasarnya akhlak 

membicarakan benar dan  salah,  ma’ruf dan  munkar,  haq  

dan  yang  bathil.  Dan  yang  dijadikan parameter (ukuran) 

perbuatan adalah Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Ketentuan 

akhlaq tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang lingkup 

akhlaq ini meliputi hubungan  manusia  dengan  

Tuhannya,  hubungan  manusia  dengan  sesama manusia 

dan hubungan manusia dengan alam sekitar. 

Dengan demikian aqidah, syari’ah dan akhlaq adalah 

inti ajaran Islam yang merupakan satu yang utuh dan tidak 

bisa dipisah-pisahkan.
24

 Oleh karena itu,  dalam  memahami  

materi  pokok  tersebut  tidak  boleh  secara  parsial, 

terkotak-kotak. Memahami syari’ah tidak boleh 

melupakan aqidah dan akhlaknya, begitu juga sebaliknya, 

bicara akhlak tidak boleh mengabaikan tentang aqidah dan 

syari’ah. 

 

 

 

 

                                                             
23 Tim Penyusun Kanus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 19 
24 Ridwan Lubis. Agama dan Perdamaian : Landasan, Tujuan dan Realitas 

Kehidupan di Indonesia, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama),2017, hlm. 19. 
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B. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Dalam keluarga lahir ikatan antara pria dan wanita yang 

merupakan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah 

yang didasari oleh cinta. Keluarga berasal dari kata kula dan 

warga. Kula ialah hamba atau abdi, sedangkan warga adalah 

orang yang berhak berbicara serta bertindak. Anggota keluarga 

terdiri dari ayah, ibu, anak, serta kakek dan nenek. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

keluarga  berarti  ayah, ibu, anak, saudara, seisi rumah yang masih 

menjadi tanggung jawab, dan kerabat.
25

 Ki Hajar Dewantara 

berpendapat bahwa keluarga merupakan kumpulan dari beberapa 

orang yang terikat oleh penikahan yang saling menjaga hubungan 

dan membangun kebahagiaan baik sesama pasangannya ataupun 

anggota keluarga yang lainnya.
26

 

Dapat diketahui bahwa keluarga ialah kehidupan antara dua insan 

yang berbeda jenis kelamin yang disatukan oleh pernikahan yang sah, 

baik itu memiliki anak ataupun tidak memiliki anak yang dan 

menjalani hubungan dengan bertanggung jawab sebagai suami istri. 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama 

bagi anak serta menangani segala kebutuhan yang dibutuhkan 

anak, dari kebutuhan jasmani maupun rohani. Pendidik dalam 

keluarga yang paling berperan penting adalah orang tua yaitu 

ayah dan ibu. Jika orang tua kandung sudah meninggal atau udzur 

lain maka pendidikan bisa pindahkan ke saudara keluarga yang 

terdekat. 

 

2. Fungsi dan Peranan Keluarga 

a. Fungsi Keluarga 

Keluarga adalah institusi pertama yan dikenal oleh anak. 

Keluarga adalah suatu sistem sosial yang terdidri dari 

subsistem dalam keluarga adalah fungsi-fungsi hubungan 

                                                             
25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 203. 
26 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Keluarga Dalam 

Perspektif Masa Kini (Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 

2015) hlm. 6. 
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antara anggota keluarga yang ada dalam keluarga.
27

 Fungsi 

keluarga tidak hanya pemenuhan kebutuhan fisik saja, tetapi 

memiliki fungsi yang luas. Dalam Peraturan Republik 

Indonesia No 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera menetapkan 8 fungsi 

keluarga yaitu agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, 

reproduksi, pendidikan dan sosialisasi, ekonomi, dan 

pembinaan lingkungan.
28

 

Fungsi keluarga adalah bertanggung jawab menjaga dan 

menumbuh kebangkan anggota-anaggotanya, pemenuhan 

kebutuhan para anggota keluarga sangat penting, agar mereka 

dapat mempertahankan kehidupannya, berupa pemenuhan 

sandang pangan, papan dan kesehatan untuk pengembangan 

fisik dan sosial serta kebutuhan formal, non formal dalam 

rangka mengembangkan intelektual, sosial, mental, 

emosional, dan spiritual. Kewajiban mendidik diarahkan pada 

ruang lingkup objek pendidikan yang jelas, yaitu; Pendidikan 

di dalam keluarga, Pendidikan di sekolah, dan Pendidikan di 

masyarakat berbagai tanggung jawab yang paling utama dan 

mendapat perhatian besar dalam islam ialah tanggung jawab 

orang tua terhadap anaknya yang berwenang memberikan 

pengarahan, pengajaran, dan pendidikan. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya ayat maupun hadist yang memerintahkan 

kepada orang tua untuk memikul tanggung jawab serta 

memberi peringatan jika mereka meremehkan kewajiban-

kewajibannya sebagai orang tua.
29

  

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan 

sebagai kewajiban orang tua kepada anaknya. Diantaranya 

adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) 

anaknya seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara 

mengurus diri, cara makan, berbicara, berjalan berdo’a, dan 

                                                             
27 Mahmud, Heri Gunawan, Dkk, Pendidikan Agama Islam Dalam Sebuah 

Panduan Lengkap Bagi Para Guru, Orang Tua Dan Calon,(Bandung: Akademi 

Pertama,2013), hlm.128 
28 Ibid,. hlm. 31. 
29 Hasan Basri, Beni Ahmad Saibani, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung, 

Pustaka Setia, 2010), hlm.75 
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semua yang berkaitan erat dengan pengembangan diri. Sikap 

orang tua sangat memepengaruhi perkembangan anak, sikap 

menerima atau menolak, sikap kasih syang atau acuh tak 

acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atua 

membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi 

emosional anak.
30

 Tanggung jawab pendidikan islam menjadi 

beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan 

dalam rangka:
31

 

1. Menerima dan membesarkan anak adalah bentuk yang 

paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua 

dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup manusia. 

2. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah 

maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan 

dari penyelewengan kehidupan dari tujuan yang sesuai 

dengan falsafah hidup dan agama yang di anutnya. 

3. Memeberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga 

anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan 

dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat 

dicapainya. 

4. Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat sesuai 

dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.  

 

Di dalam keluarga ada aturan norma yang tidak tertulis 

namun di taati oleh semua anggotanya melalui contoh 

tauladan dan kasih sayang. Kewajiban utama dalam 

pendidikan anak adalah meletakan dasar pendidikan akhlak 

dan pandangan hidup beragama. Untuk itu orang tua di tuntut 

agar dapat memberikan pendidikan agama sehingga dapat 

membentuk sikap keberagamaan yang kuat bagi anak-

anaknya sebagai bekal mereka di masa yang akan datang. 

Dengan demikian dapat penulis ketahui bahwa fungsi 

keluarga bukan hanya pemenuhan fisik baik sandang maupun 

pangan, akan tetapi fungsi keluarga harus dapat mencukupi 

                                                             
30 Mahmud, heri Gunawan Dkk, Op Cit, hlm.132 
31 Zakian Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

Cet Ke-10, hlm.38. 
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baik dari kasih sayang, ekonomi, sosial, religi dan lain 

sebagainya. 

 

b. Peranan Keluarga 

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa jika orang tua abai 

terhadap anaknya maka anak tersebut tidak akan berguna bagi 

dirinya atapun keluarga baik dari agama dan sosial, dan 

orang tua yang menyia- nyiakan  pendidikan pendidikan 

agama pada anaknya maka ia tergolong orang yang tidak 

berharga dan telah berbuat jahat secara terang-terangan.
32

 Al-

Ghazali berpendapat bahwa peranan keluarga yang 

terpenting ialah penanaman pendidikan Islam sejak usia dini 

atau masih balita. Karena pada usia ini merupakan saat 

dimana mudah dibentuknya kepribadian dan pengaruhnya 

sangat kuat.
33

 

Dapat dipahami bahwa peran keluarga menurut para ahli 

di atas bahwa peran keluarga merupakan suatu hal yang 

penting bagi anak, dari anak masih bayi sampai mereka 

dewasa membutuhkan keluarga untuk menuntun ke arah 

yang baik dengan mengajarkan ilmu agama ataupun 

memberi pendidikan yang layak sampai merka mampu hidup 

mandiri. 

 

3. Metode Pendidikan Luqman al-Hakim 

Berdasarakan Qur’an Surat Luqman ayat 13-19 

ْشَك  َُّ اىشِّ ِ ۗاِ
ُِ ِِلْثِْٖه َوهَُى يَِعظُٗه ٰيجَُْيَّ َِل تُْشِشْك ثِبّلّلٰ َٰ َواِْر قَبَه ىُْق

 ٌٌ ٌٌ َعِظْي ٗه َوْهْ ب  ٨٣ىَظُْي ٍُّ يَْتهُ اُ ََ َُ ثَِىاىَِذْيِهِۚ َح َّْضب ْيَْب اِْلِ َوَوصَّ

ُِ اْشُنْش ىِْي َوىَِىاىِذَ  ِِ اَ ْي ٍَ فَِصبىُٗه فِْي َعب ٍِ وَّ ْيَلۗ اِىَيَّ َعٰيً َوْه

ِصْيُش  ََ ب ىَْيَش ىََل ثِٖه  ٨١اْى ٍَ ُْ تُْشِشَك ثِْي  ً اَ
ٰٓ
ُْ َجبهَٰذَك َعٰي َواِ

اتَّجِْع َصجِْيَو  ْعُشْوف ب ۖوَّ ٍَ ّْيَب  ب فًِ اىذُّ ََ ب َوَصبِحْجهُ ََ ٌٌ فَََل تُِطْعهُ ِعْي

                                                             
32 Juli Aftina dan Maemonah, Pendidikan Anak Usia Dini Menurut 

Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.UIN Sunan Kalijaga Yoghyakarta “Jurnal Kajian 

Anak” Vol 1 No.2, Diakses 6 September 2021 melalui https://doi.org/10.24127/j-

sanak.v1i02.203 , hlm. 41. 
33 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah ( 

Yogyakarta: Belukar, 2006), hlm. 83. 

https://doi.org/10.24127/j-sanak.v1i02.203
https://doi.org/10.24127/j-sanak.v1i02.203
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ب مُ  ََ ٌْ ثِ ٌْ فَبَُّجِّئُُن ْشِجُعُن ٍَ ٌَّ اِىَيَّ  ِْ اََّبَة اِىَيَِّۚ ثُ ٍَ َُ يُْى ََ ٌْ تَْع ُ  ٨١ْْت

ِْ فِْي َصْخَشٍح اَْو  ِْ َخْشَدٍه فَتَُن ٍِّ ْثقَبَه َحجٍَّخ  ٍِ ُْ تَُل  ٰيجَُْيَّ اَِّّهَبٰٓ اِ

َ ىَِطْيٌف َخجِْيٌش 
َُّ ّللّاٰ ُ ۗاِ

ٰىِد اَْو فًِ اِْلَْسِض يَأِْد ثِهَب ّللّاٰ َٰ فًِ اىضَّ

ْعُشوْ  ٨١ ََ ْش ثِبْى ٍُ ٰيىحَ َوْأ ٌِ اىصَّ َْْنِش ٰيجَُْيَّ اَقِ َُ ِِ اْى ّْهَ َع ِف َوا

ْىِس  ٍُ ًِ اِْلُ ِْ َعْز ٍِ َُّ ٰرىَِل  بٰٓ اََصبثََلۗ اِ ٍَ َوَِل  ٨١َواْصجِْش َعٰيً 

َ َِل 
َُّ ّللّاٰ ۗب اِ ٍََشح  ِش فًِ اِْلَْسِض  َْ ْش َخذََّك ىِيَّْبِس َوَِل تَ تَُصعِّ

ْختَبٍه فَُخْىٍسِۚ  ٍُ ْشيَِل َواْغضُ  ٨١يُِحتُّ ُموَّ  ٍَ ِْ َواْقِصْذ فِْي  ٍِ ْط 

ْيِش  َِ َّْنَش اِْلَْصَىاِد ىََصْىُد اْىَح َُّ اَ )  ٨١ َࣖصْىتَِلۗ اِ

/ِ َٰ  (٨٣-٨١ىق

Artinya; 13. (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, 

janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman 

yang besar.” 14. Kami mewasiatkan kepada manusia 

(agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya 

telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. 

(Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. 

15. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-

Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang 

itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah 

keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang 

yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku 

kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang 

biasa kamu kerjakan. 16. (Luqman berkata,) “Wahai 

anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) seberat 

biji sawi dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, 

niscaya Allah akan menghadirkannya (untuk diberi 

balasan). Sesungguhnya Allah Mahalembut599) lagi 

Mahateliti. 17. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan 

suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah 

(mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap 

apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu 
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termasuk urusan yang (harus) diutamakan. 18. 

Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan 

angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap 

orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. 19. 

Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah 

suara keledai.”34
( QS Luqman 13-19) 

 

Luqman dalam mendidik anak menekankan 4 aspek. 

Beberapa aspek tersebut yakni aqidah, ibadah, akhlaq, 

dan dakwah. Berikut penjelasannya: 

 

a) Pendidikan Aqidah 

Luqman mendidik aqidah anak sejak dini mungkin 

dengan mengenalkanmacam-macam ciptaan Allah SWT. 

Karena luqman menyadari  bahwa pendidikan tauhid 

harus ditanamkan sejak dini untuk dijadikan sebagai 

modal dasar bagi anak untuk menjalani kehidupan 

hingga akhir hayat. Luqman  menanamkan keyakinan 

kepada anak bahwa semua yang dilakukan manusia 

selalu diawasi oleh Allah SWT. Serta perbuatan baik 

atau buruk akan dicatat dan mendapatkan balasan yang 

setimpal. 

 

b) Pendidikan Ibadah 

Luqman menanamkan kebiasaan kepada anak untuk  

melakukan ibadah yang diperintah Allah dan Rasul-Nya. 

Salah satunya ialah memerintah untuk shalat. Shalat 

merupakan tiang agama dan menjadi ukuran tingkat 

ketaqwaan seseorang kepada Allah. Rasulullah saw 

mengajarkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya 

pada umur 7 tahun  untuk mendirikan shalat  dan 

memberi  sanksi pada umur 10 tahun jika belum mau 

                                                             
34 Al-Qur’an dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Qur’an In Word 

Indonesia Versi 1.3 
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melakukan shalat. Dalam menanamkan kebiasaan ini 

tentunya perlu keteladanan dari orang tua sehingga 

disiplin yang ditanamkan sejak dini akan membekas 

pada hati anak dan kelak anak tidak akan mudah 

tergoda  meninggalkan  perintah-perintah Allah SWT. 

 

c) Pendidikan Dakwah 

Dalam pendidikan dakwah, luqman menanamkan 

kepada anaknya untuk bersifat amar ma’ruf nahi 

mungkar. Maksudnya ialah anak dilatih memiliki sifat 

keberanian untuk menyatakan kebenaran dan mengajak 

orang untuk melakukannya, serta menunjukkan 

keberanian mana yang salah dan melarang orang untuk 

mendekatinya dan melakukannya. 

 

d) Pendidikan Akhlak 

Luqman dalam mendidik akhlaq anaknya dengan 

mengingatkan anaknya untuk bersabar menerima segala 

macam cobaan, menghindari sifat sombong, 

menghindari sifat bangga diri, menghormati orang lain, 

menjauhi hidup  bermegah-megahan,  ketika  berjalan  

jangan terlalu menengadah seperti orang angkuh dan 

juga jangan terlalu menunduk   seperti   orang   patah   

hati,   tetapi   sederhana yakni pertengahan antara 

keduanya, selain itu Luqman juga mengingatkan dalam 

berbicara suaranya jangan terlalu keras dan jangan  

terlalu lambat ketika berbicara dengan lawan bicara.  

Semua manusia memiliki nilai dan kedudukan yang 

sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan kulit 

hitam dan putih. Allah tidak menilai manusia dari 

penampilan fisiknya tetapi dari hati dan amalnnya.
35

 

 

 

 

                                                             
35 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq. (Cet IV. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian 

danPengamalan Islam, 2001), hlm. 181-192 
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C. Akhlak  

1. Pengertian Akhlak 

Dalam bahasa (Arab) akhlak merupakan bentuk jama’ dari 

khuluq yang berarti tabeat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, 

kelakuan. Secara etimologi berarti karakter (ath-thab‟u) dan 

perangai (as-sajiyyah).36
 

Secara istilah, akhlak ialah sifat yang ada tertanam pada 

diri manusia yang dapat mengeluarkan sesuatu dengan senang 

dan mudah tanda adanya suatu pemikiran dan paksaan. 

Sedangkan secara terminologi yang diutarakan oleh Al-

Ghazali bahwa akhlak merupakan sebuah sifat yang terdapat 

dalam jiwa yang tertanam dengan kuat yang dapat 

menimbulkan perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa harus 

menggunakan berfikir lama serta mempertimbangkan.. 

Menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa dan dapat mempertimbangkan dan 

menilai mana perbuatan baik atau buruk kemudian memilih 

untuk melakukan atau meningalkannya. Sedangakan menurut 

Ibrahim Anis, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam 

jiwa dapat menimbulkan perbuatan baik atau buruk tanpa 

berpikir dan mempertimbangkan.
37

 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pendidikan 

Akhlak ialah sebuah ikhtiar dan usaha yang dilakukan 

pendidik dalam mengarahkan peserta didik agar dapat menjadi 

manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT. 

 

2. Macam-macam Akhlak 

Terdapat 2 macam akhlak yaitu akhlak terpuji (akhlakul 

karimah) dan akhlak tercela (akhlakul mazmumah). 

 

a. Akhlak Terpuji (Akhlakul Karimah) 

Akhlak terpuji atau dalam bahasa Arab yaitu akhlakul 

karimah, merupakan salah satu sipap yang harus dimiliki 

                                                             
36 Abdul Karim Zaidan, Ushul ad-Da‟wah: Mu’assanah ar-Risalah, Beirut, 

1998, hlm, 79. 
37 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq. (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam, 2001), cet 4, hlm. 2. 
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oleh orang Islam. dengan menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi semua yang dialarang-Nya. Contoh dari akhlak 

terpuji yaitu sopan santun, jujur, adil, sabar, suka 

menolong, daln lain sebagainya. Sebagai umat Islam yang 

baik kita diharuskan untuk bersikap terpuji setia saat.  

  

b. Akhlak Tercela (Akhlakul Mazmumah) 

Akhlak tercela atau dalam bahasa Arab yaitu akhlakul 

mazmumah, yang merupakan kebalikan dari akhlak 

terpuji. Yaitu perbuatan buruk yang harus dihindari oleh 

setiap manusia karena akan mendatangkan mudharat bagi 

yang melakukanya, contoh dari akhlak tercela yaitu 

mencuri, berbohong, iri, dengki, sombong, ghibah, aniaya, 

dan lain sebagainya. Kita sebagai umat muslim diharuskan 

untuk menghindari sifat seperti ini.
38

 Karena sikap ini 

merupakan sikap yang harus dijauhi oleh seluruh umat 

muslim, karena perbuatan ini sangat dibenci Allah SWT 

dan dapat berakibat buruk bagi yang melakukannya. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan 

Akhlak 

Setiap perilaku manusia didasarkan  atas kehendak. 

Apa  yang telah dilakukan oleh manusia timbul dari kejiwaan. 

Walaupun panca indra kesulitan melihat pada dasar kejiwaan 

namun dapat dilihat dari wujud kelakuan. Maka setiap 

kelakuan bersumber dari kejiwaan. Berikut ini merupakan 

faktor-faktor yang menjadi penentu lahirnya aktivitas jiwa: 

 

a. Insting 

Insting (naluri) merupakan pola perilaku yang tidak 

dipelajari, mekanisme yang dianggap ada sejak lahir dan 

muncul pada setiap spesies. nsting sangat memerlukan sebuah 

arahan agar aktivitas horizontal (jiwa) yang dilahirkannya 

                                                             
38 Merdeka.com: “Macam Akhlak dalam Islam Beserta Pengertian, Contoh, 

dan Manfaatnya” https://m.merdeka.com/jateng/macam-macam-akhlak-dalam-Islam-
beserta-pengertian-contoh-dan-manfaatnya-kln.htmg?page=all diakses pada: 6 

September 2021 

https://m.merdeka.com/jateng/macam-macam-akhlak-dalam-islam-beserta-pengertian-contoh-dan-manfaatnya-kln.htmg?page=all
https://m.merdeka.com/jateng/macam-macam-akhlak-dalam-islam-beserta-pengertian-contoh-dan-manfaatnya-kln.htmg?page=all
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menjadi aktivitas yang bernilai akhlaki.  Arahan  yang  

dimaksud  dapat  berupa  pendidikan,  latihan-latihan serta 

pembiasaan.
39

 

b. Pembisaan 

Salah satu faktor penting dalam akhlak adalah kebiasaan. 

Kebiasaan adalah  perbuatan  yang  selalu  diulang-ulang  

sehingga  mudah dikerjakan. Dalam akhlak pembiasaan 

merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. 

Dalam bahasa agama, pembiasaan disebut sebagai istiqamah. 

Misalnya, ajaran shalat yang dilakukan 5 kali dalam setiap 

harinya, perintah puasa ramadhan dilakukan selama satu 

bulan,serta ajakan memberikan zakat kepada yang berhak, dan 

sebagainya, adalah bentuk konkret dari agama Islam untuk 

menjadikan umatnya terbiasa dalam melakukan kebaikan-

kebaikan sebagai sebuah pengabdian amal shalaeh dan 

ibadah.
40 

Disamping  itu  ada  dua  faktor  penting  yang  

melahirkan  adat kebiasaan: 

1) Karena adanya kecenderungan hati kepada perbuatan itu 

dia senang untuk melakukannya. 

2) Diperturutkannya  kecenderungan  hati  itu  dengan  

praktek  yang diulang-ulang sehingga menjadi bisa. 

Orang yang sudah menerima suatu perbuatan menjadi 

kebiasaan, maka perbuatan tersebut sukar ditinggalkan, karena 

berakar kuat dalam pribadinya. Begitu kuatnya pengaruh 

kebiasaan sehingga ketika akan dirubah, biasanya akan  

menimbulkan reaksi  yang cukup  keras dari dalam pribadi 

itu sendiri.
41

 

c. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang melingkungi atau 

mengelilingi individu sepanjang hidupnya. Dengan begitu, 

manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainyya. 

Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Dan dalam 

                                                             
39 M. Hasyim Syahmudi, Akhlak Tasawuf, hlm. 2. 
40 Abdul Hamid, “Jurnal Pendidikan Islam”, Metode Internalisasi Nilai-

Nilai Akhlak, 2 (2016), hlm 200. 
41 Aminah Azis, “Pendidikan Akhlak Dalam Upaya Membina Kepribadan 

Siswa MAN 2 Pare”, Edisi VII Vol 2. Desember 2014. 
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pergaulan ini timbullah interaksi yang saling mempengaruhi 

dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku. Demikian faktor 

lingkungan  yang dipandang cukup menentukan, bagi 

pematangan watak dan kelakuan seseorang. 

d. Suara Hati atau Conscience 

Suara hati yang tersinari disebut hati nurani, yang dalam 

al-qur’an disebut dengan fuadah, sedangakan suara hati yang 

tidak tersinari disebut waswis. Fuadah tidak pernah berdusta 

dan selalu mengajak untuk melakukan aktivitas jiwa yang 

menyejukan, karenanya ia selalu benar dalam menyampaikan 

informasinya. Sedangkan was-wis selalu mengajak untuk 

melakukan aktivitas jiwa yang menjanjikan kepuasan 

hendonis yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Untuk 

itu, mohon perlindungan kepada Allah dari rayuan was-wis 

yang dikendalikan oleh syaitan sangat diperlukan. Segalanya 

dalam rangka menjaga keutuhan aktivitas jiwa bernilai 

akhlaqi. 

e. Kehendak 

Kehendak merupakan faktor yang menggerakkan manusia 

untuk berbuat   dengan   sungguh-sungguh.   Di   dalam   

perilaku   manusia, kehendak  inilah  yang  mendorong  

manusia  berakhlak.  Kehendaklah yang mendorong manusia 

berusaha dan bekerja, tanpa kehendak semua ide, keyakinan, 

kepercayaan, pengetahuan menjadi pasif, dan tidak ada arti 

bagi hidupnya. Kemahiran para ahli, ketajaman otak ahli 

pikir, kehalusan perasaan, tahu akan kewajiban dan kebaikan 

yang harus dilakukan, serta tahu akan hal buruk yang harus 

ditinggalkan. Semua itu menjadi tidak ada pengaruhnya 

dalam kehidupan kalau tidak ada kehendak atau kemauan 

untuk melaksanakannya. 

Dengan demikian, kehendak ini mendapatkan perhatian 

khusus dalam lapangan etika, karena itulah yang menentukan 

baik-buruknya suatu perbuatan. Dari kehendak inilah 

menjelma niat yang baik dan yang  buruk,  sehingga  

perbuatan  manusia  menjadi  baik  dan  buruk karena 

kehendaknya. 

f. Pendidikan 
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Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam 

pembentuksn akhlak sebab dalam pendidikan ini anak didik 

akan diberikan didikan untuk menyalurkan dan 

mengembangkan bakat yang ada dalam anak didik  serta  

membimbing  dan  mengembangkan  bakat  tersebut  agar 

bermanfaat pada dirinya dan masyarakat sekitarnya.
42

 

Faktor pendidikan yang mempengaruhi mental anak didik 

itu hendaknya bukan hanya dilakukan oleh pribadi dan guru, 

melainkan lingkungan sekolah, pergaulalan dan kebiasaan-

kebiasaan etiket serta segala  yang dapat  memberikan  

stimulan  pada sianak  melalui  panca indranya. Walaupun si 

anak disekolah dalam waktu yang terbatas dan relatif  singkat,  

namun  kesan  yang  diterima  si  anak  sangat  banyak. Sebab, 

sekolah merupakan tempat latihan etiket-etiket dan tata 

cara yang harus di patuhi. Sehingga etiket-etiket yang baik 

menjadi akhlak si anak, baik disekolah maupun di luar 

sekolah. 

Adapun sistem perilaku atau akhlak dapat dididikan atau 

diteruskan dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua 

pendekatan: 

1) Rangsangan-jawaban atau yang disebut sebagai proses 

mengkondisi, sehingga terjadi automatisasi, dan dapat 

dilakukan dengan cara melalui latihan, tanya jawab, dan 

memberi contoh. 

2) Kognitif yaitu penyampaian informasi secara teoritis, 

yang dapat dilakukan  dengan cara melalui dakwah, 

ceramah, diskusi, dan lain-lainnya.
43

 

 

4. Ruang Lingkup Akhlak 

Dilihat dari ruang lingkupnya akhlak terbagi menjadi dua 

bagian, yakni akhlak terhadap Allah SWT dan akhlak 

terhadap mahluk Allah SWT. Akhlak kepada Allah SWT bisa 

kita terapakan dengan beberapa hal seperti mencintai Allah 

SWT melebihi cinta kepada sesuatu apapun, menjadikan  Al-

                                                             
42 M. Hasyim Syamhudi, Akhlak, hlm. 141. 
43 Ali Mas’ud, Akhlak Tasawf, (Sidoarjo: CV. Dwi Putra PustakaJaya, 

2012), hlm, 46-49. 
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Qur’an sebagai  pedoman  hidup, melakukan segala perintah-

Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, mengharapkan serta 

berusaha   memperoleh ridho Allah SWT, mensyukuri nikmat 

yang diberikan Allah SWT, menerima dengan ikhlas Qada 

dan Qadar, meminta ampunan hanya kepada Allah, hanya 

bertaubat kepada Allah SWT, dan bertawakal hanya kepada 

Allah SWT.
44

 Karena Allah merupakan tepat meminta baik 

pertolongan atau dalam hal apapun.  

Sedangkan Akhlak terhadap mahluk Allah SWT ada dua 

hal yang patut diapahami, yaitu akhlak terhadap sesama 

manusia dan akhlak selain manusia seperti tumbuhan dan 

binatang.
45

 

1) Akhlak terhadap Rasulullah 

Akhlak terhadap Rosul bisa diwujudkan dengan 

mengikuti  ajarannya dan menjauhi larangannya serta 

menjadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan. 

2) Akhlak terhadap Orang tua 

Wujud akhlak baik terhadap orang tua dengan 

menghormati dan mentaati perintahnya serta berbuat 

baik dan berbakti kepada mereka. 

3) Akhlak terhadap Keluarga 

Akhlak baik terhadap keluarga dapat diwujudkan 

dengan menjalin rasa kasih dan sayang kepada orang tua, 

anak, dan sanak saudara. Selain itu juga anak harus 

berbakti kepada orang tua. tetap menjaga silaturahim 

sesama sanak saudara meskipun ada orang tua yang sudah 

meninggal. 

4) Akhlak terhadap Tetangga 

Diwujudkan dengan cara saling menghormati, 

menghargai, tolong menolong, saling memberi, 

menjenguk ketika ada yang sakit, dan lain sebagainya. 

5) Akhlak terhadap Masyarakat 

                                                             
44 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah. 

(Yogyakarta: Belukar,2006), hlm.63. 
45 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia. (Yogyakarta: Debut Wahana 

Press, 2009), hlm. 21-22. 
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Dilakukan dengan saling tolong menolong untuk 

kebajikan dan taqwa, saling menghormati, membantu 

fakir miskin, bermusyawarah untuk kepentingan bersama, 

mementingkan kepentingan umum dari pada pribadi, 

menepati janji, mentaati peraturan yang telah dibuat. 

6) Akhlak terhadap Diri Sendiri 

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa akhlak 

terhadap diri sendiri meliputi; ikhlas, jujur dalam 

perkataan dan perbuatan, rendah hati, malu, menghindari 

perbuatan jahat, menjauhi sifat dengki, sabar, menjaga 

kesucian diri, menutup aurat, menjauhi dendam, adil 

terhadap semua orang, menjauhi perbuatan yang tidak 

bermanfaat. 

7) Akhlak terhadap Lingkungan Sekitar. 

Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia disebut 

dengan lingkungan. Baik binatang, tumbuhan, dan benda-

benda tidak bernyawa. Wujud akhlak baik terhadap 

lingkungan sekitar ialah dengan menjaga dan merawat apa 

yang ada di lingkungan sekitar kita  dengan  

memperlakukan  makhluk  Tuhan  secara  wajar  dan 

baik.
46

 Dengan lingkungan yang terjaga maka alam akan 

bermanfaat bagi kita, baik dalam mencukupi kebutuhan 

sehari ataupun hal yang kita butuhkan. 

 

5. Tujuan Akhlak. 

Akhlak bertujuan agar menjadikan manusia sebagai 

makhluk yang lebih tinngi dan sempurna dan 

membedakannnya dari mahluk yang lainya. Sedangkan tujuan 

pembelajaran akhlak yaitu untuk mengetahui sifat manusia 

yang baik dan buruk, supaya manusia dapat tetap memiliki 

sifat yang baik dan membuang sifat yang jelek agar 

menciptakan hidup yang tertib dalam pergaulan masyarakat. 

 

6. Manfaat Memiliki Akhlak Terpuji 

a) Membuat hidup kita menjadi positif 

                                                             
46 Muhammad Azmi, Op.Cit, hlm. 70. 
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Dengan memiliki akhlak yang terpuji maka akan 

membuat seseorang selalu berbuat hal yang baik. 

Sehingga menjadikan kegaiatan yang ia jalani merupakan 

hal yang positif. 

b) Membuat hati lebih tenang. 

Manusia pasti menginginkan hidupnya tidak memiliki 

masalah, maka dengan sesorang berbuat yang baik akan 

menjadikan hati lebih tenang setiap hari. 

c) Menjadikan hidup lebih rukun dengan lingkungan 

masyarakat. 

Sikap yang baik terhadap lingkungannya dengan 

masyarakat seperti saling membantu, bergotong royong, 

menjenguk ketika ada yang sakit, dan lain sebagainya. 

Maka akan tercipta lingkungan yang kondusif dan 

harmonis. 

d) Dapat membuat orang lain menjadi santun dan sopan. 

Dengan kita memiliki akhlak yang baik kita telah 

mengajarkan orang lain juga untuk berbuat baik. Orang 

juga senang jika kita meminta bantuan kepadanya. 

 

D. Peserta Didik 

1. Pengertian peserta didik 

Dalam paradigma pendidikan islam, peserta didik merupakan 

orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi 

(kemampuan) dasar yang perlu dikembangkan.
47

 Jadi secara 

sederhana peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang 

belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk 

mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki 

jiwa spiritual, aktifitas dan kreatifitas sendiri. 

Pengertian peserta didik atau peserta didik menurut ketentuan 

umum undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha 

                                                             
47 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam : Pendekatan Historis, Teoritis, 

dan Praktis, op. cit., hlm. 47. 
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mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
48

 

Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa peserta didik 

sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut 

menentukan keberhasilan.
49

 Tanpa adanya peserta didik, 

sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya 

ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan 

bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada 

pada peserta didik. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa dikatakan 

bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta 

mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan 

oleh pendidiknya. 

 

2. Hak dan Kewajiban Peserta Didik 

Al Ghazali, menjelaskan kewajiban anak didik pada bagian 

khusus pada kitabnya “Ihya‟ Ulumuddin” dan “Minhaj al -

„Amal yaitu : 

a. Mendahulukan kesucian dari kerendahan akhlak dan 

sifat-sifat yang tercela. 

b. Bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. 

c. Jangan menyombongkan ilmunya dan menentang 

gurunnya. 

d. Mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. Seseorang 

pelajar harus mendahulukan ilmu pengetahuan yang 

pokok dan mulia, kemudian ilmu pengetahuan yang 

mulia kemudian ilmu pengetahuan yang penting, lalu 

ilmu pengetahuan sebagai pelengkapnya.
50

 

 

                                                             
48 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 

2003 tentang sisdiknas, op. cit., hlm. 65. 
49 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, op. cit., hlm. 121. 
50 Armai Arief, Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam,( Jakarta: Ciputat 

Pres, 2002), hlm. 75 
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Sedangkan pada pasal 12 disebutkan bahwa “setiap 

peserta didik pada setiap satuan pendidikan (SD, SMP, dan 

SMA) mempunyai hak: 

 

a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 

yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 

seagama, 

b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat dan kemampuannya, 

c. Mendapatkan beasiswa peserta didik bagi yang 

berprestasi yang orangtuannya tidak mampu membiayai 

pendidikannya, 

d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang 

orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan, 

e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan 

pendidikan lain yang yang setara, 

f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang 

dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
51

  

 

Dari beberapa pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa 

seorang peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam 

tidak hanya menuntut dan menguasai ilmu tertentu secara 

teoritis, akan tetapi lebih dari itu ia harus berupaya untuk 

mensucikan dirinya sehingga ilmu yang akan ia peroleh 

memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. 

Oleh karena itu, pendidikan Islam sangat mengutamakan 

akhlak seorang peserta didik.Akhlak tersebut harus diawali 

dari niat peserta didik itu sendiri, dimana niat menuntut ilmu 

tersebut haruslah semata-mata karena Allah SWT, bukan 

karena tujuan-tujuan yang bersifat duniawi dijadikan prioritas 

utama. Selain itu, peserta didik harus menuntut ilmu 

berorientasi kepada duniawi dan ukhrawi. 
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Ruzz Media, 2012), hlm. 130 
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3. Tugas-Tugas Peserta Didik 

Syekh Al-Jarnuzi dalam kitab “Ta‟lim al-

Muta‟allim” menerangkan sifat dan tugas dalam menuntut 

ilmu yaitu : 

a. Tawadlu‟, iffah, sabar, cinta ilmu, hormat kepada guru, 

dan sesama penuntut ilmu. 

b. Tekun belajar. 

c. Wara‟ (menahan diri dari perbuatan yang terlarang). 

d. Punya cita-cita yang tinggi. 

e. Tawakal.
52

 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewajiban 

seorang peserta didik dalam menempuh pendidikan bukan 

hanya pembelajaran saja yang harus dicapai akan tetapi sifat 

yang dimiliki diatas dapat diterapkan ketika dalam 

menempuh pendidikan. 

 

E. Pengajuan Hipotesis 

Adapun yang dimaksud dengan hipotesis adalah “suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penulisan, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul”.
 

Hipotesis dikatakan 

sementara karena kebenarannya masih perlu diuji kebenarannya 

dengan data yang asalnya dari lapangan. 

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara peneliti yang 

kerangka berpikirnya berlandaskan teori. Jadi tingkat kebenarannya 

masih tingkat teori. Hipotesis tidak bisa dibuat tanpa menggunakan 

dasar teori yang kuat. Maka dari itu kebenarannya masih harus diuji 

dengan mengumpulkan data dan dianalisis.
53

 

Merujuk pada rumusan masalah dalam penulisan ini, maka 

hipotesis penelian ini terbagi menjadi dua yaitu 1) hipotesis untuk 

rumusan masalah pertama yang terdiri dari hipotesis alternatif (Ha) 

dan hipotesis nihil (Ho) dan 2) hipotesis untuk rumusan  masalah 

                                                             
52 Armai Arief, Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam,( Jakarta: Ciputat 

Pres, 2002), hlm. 76 
53 Purwanto, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),  hlm. 74. 
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kedua yang juga terdiri dari hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis 

nihil (Ho). 

a : Hipotesis untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Islam dalam 

Keluarga terhadap pembentukan akhlak Peserta didik di SMAN 

1 Tulang Bawang Tengah 

Ha:  Ada pengaruh yang signifikan dari Pendidikan Islam dalam 

Keluarga terhadap pembentukan Akhlak  Peserta Didik di 

SMAN 1 Tulang Bawang Tengah  

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Pendidikan Islam dalam 

Keluarga terhadap pembentukan Akhlak Peserta Didik di 

SMAN 1 Tulang Bawang Tengah 

 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah 

diuraikan di atas, dalam penulisan ini diajukan hipotesis bahwa 

“Adanya pengaruh yang signifikan dari Pendidikan Islam dalam 

Keluarga terhadap pembentukan akhlak Peserta didik di SMAN 1 

Tulang Bawang Tengah” 
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