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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Istilah akhlak sudah sangat akrab ditengah kehidupan kita. Mungkin 

hampir semua orang mengetahui arti kata “akhlak” karena perkataan akhlak 

selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Konsep “akhlak”dalam al-

Quran, salah satunya dapat diambil dari pemahaman terhadap surat al-„Alaq 

ayat 1-5, yang secara tekstual menyatakan perbuatan Allah SWT dalam 

menciptakan manusia sekaligus membebaskan manusia dari kebodohan 

ناَساَن َماَلَا يَ عاَلما )   1.(َعلََّم اْلاِ

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tinggi nilai-nilai 

akhlaknya, yang kemudian teraplikasikan dalam sikap ramah-tamah, sopan, 

saling menghormati antara yang muda dengan yang tua dan sebaliknya, juga 

saling menghormati antar umat beragama.Sikap-sikap ini juga terdapat pada 

dunia pesantren dan pendidikan yaitu sikap ta‟dzim seorang santri pada 

kyainya dan seorang murid kepada gurunya.Akan terapi nilai-nilai tersebut 

mulai luntur seiring perkembangan jaman.  

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) disamping dapat membawa dampak positif bagi 

kemajuan bangsa, juga menimbulkan dampak negatif yang cukup meresahkan 

masyarakat, khususnya mengenai degradasi moral remaja. Karena mereka 

adalah penerus cita-cita orang tua, bangsa, dan agama.  

Nilai-nilai luhur warisan nenek moyang kita ini haruslah kita lestarikan, 

sehingga tetap menjadi bangsa yang bermoral dan beradab. Siswa yang 

notabenenya pemuda penerus pemegang kepemimpinan bangsa haruslah 

memiliki nilai-nilai luhur tersebut terutama sifat ta‟dzim. Dengan sifat ta‟dzim 

atau yang lebih dikenal orang dengan sifat menghormati dan sopan itu akan 

                                                           
1
Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2010, h. 16. 



2 
 

 
 

dapat membawa seseorang pada kemuliaan dan dihormati oleh orang lain juga. 

Di sisi lain jika kita mau melestarikan sifat ta‟dzim sama juga melestarikan hal 

yang baik dari warisan nenek moyang kita. 

Sesungguhnya yang menentukan tinggi rendahnya martabat manusia 

adalah Akhlakul Karimah. Kenyataan dalam kehidupan banyak sekali orang 

yang bergelimang harta benda, sayang mereka miskin budi pekerti dan tidak 

sedikit yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat namun disisi lain 

rendah budi pekertinya. Mengapa Akhlakul Karimahatau budi pekerti yang 

luhur itu menjadi ukuran atau rendah tingginya martabat seseorang? Karena 

Akhlakul Karimah dapat melahirkan nilai-nilai luhur bagi seorang muslim.
2
 

Kalau kita lihat dalam konsep Islam, ada banyak kitab yang 

menjelaskan betapa sangat bergunanya sifat ta‟dzim untuk memperoleh atau 

mendapatkan ilmu yang berhasil dan bermanfaat, yang menjadi pertanyaan 

besar adalah bagaimana sikap ta‟dzim itu bisa dibentuk? Melalui apa? dan Apa 

yang dapat mempengaruhi terbentuknya sikap ta’dzim itu sendiri? 

Sifat ta‟dzim murid terhadap guru, bahkan sangat penting untuk 

mendapatkan kemanfaatan ilmu dan keberkahannya, karena begitu sangat 

mulianya maqam seorang guru.  Dalam kitab Taisiral-Kholaqfi „Ilmial-Ahlaq 

dijelaskan : 

ي  َرِّبى ر واَحو   َعَلياِو ِْلَنَّو   وِ يا دَ الِ وَ  لِ ضا فَ  نا مِ  ر  ب َ كا اَ  و  لَ ضا فَ  نَّ اَ  دَ قِ تَ عا ي َ  نا ا : اَ هَ ن ا مِ , فَ هِ اذِ تَ سا ا   عَ مَ  و  اب  دَ اَ امَّ اَ وَ 
 3  

“Salah satu adab murid terhadap gurunya adalah seorang murid harus meyakini 

bahwa keutamaan seorang guru itu lebih besar dari pada kedua orang tuanya, 

karena guru adalah orang yang selalu mendidik ruh atau jiwa seorang murid”. 

Fenomena ini menginspirasikan penulis untuk mengkaji dan 

merefleksikannya dalam penulisan skripsi ini, dengan menerapkan konsep 

akhlak murid terhadap gurunya yang diulas dalam kitab al Akhlak lil Banin 

yang disusun oleh al-Ustadz Umar bin Ahmad  Baradja. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan penulis mengambil kitab al-Akhlak lil Banin sebagai judul 

skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Penulis pernah belajar dan menjadi pengajar kitab tersebut. 

2. Ketertarikan penulis tentang kemudahan kitab tersebut untuk dipahami 

karena menggunakan bahasa yang sederhana. 

3. Keinginan penulis untuk menelaah lebih dalam tentang pentingnya akhlak 

seorang murid terhadap guru. 

 

C. Telaah Pustaka  

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil penelitian yang 

dilakukan seseorang dalam bentuk karya ilmiah yang membahas persoalan 

yang sama, maka sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan yang memiliki 

spesifikasi pembahasan yang berbeda perlu menampilkan beberapa hasil 

penelitian.  

Oleh karena itu, dalam pembuatan skripsi yang berjudul “Konsep-

konsep Pendidikan Akhlak Murid Terhadap Guru dalam Kitab Al Akhlak lil 

Banin”, penulis mengambil dan mengembangkan sejumlah penelitian 

berbentuk skripsi yang mempunyai relevansi dengan kajian diatas. 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zamil mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama IAIN (sekarang UIN) 

Walisongo Semarang 2007 yang berjudul, “Konsep Hubungan Guru dan Murid 

Menurut Syeikh Nawawi al-Jawi (Banten) (Study Terhadap Kitab Maroqil 

„Ubudiyah)”. Dalam skripsi tersebut lebih banyak membahas tentang hak dan 

kewajiban guru dan murid.
4
 Akan tetapi dalam skripsi yang penulis buat ini 

lebih kepada kewajiban murid dan sikap yang harus dilakukan murid kepada 

gurunya. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam 

Kitab al-Akhlak li al-Banin jilid I Karya Umar Ahmad bin Baradja”, skripsi ini 
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ditulis oleh Azka Nuhla mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016
5
. Skripsi tersebut 

menjelaskan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab al-

Akhlak lil Banin jilid I. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat adalah 

disamping jilid kitabnya yang berbeda, fokus dalam penelitiannya juga 

berbeda. Penulis lebih spesifik pada pendidikan akhlak murid terhadap guru. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akhiruddin mahasiswa 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017 yang berjudul, “Materi 

Pendidikan Akhlak Anak Menurut Umar bin Ahmad Baradja dalam Kitab al-

Akhlak lil Banin”
6
. Skripsi ini membahas materi akhlak secara umum dan 

membandingkannya dengan pendapat-pendapat ulama lainnya. Sedangkan 

skripsi yang akan penulis buat fokus membahas akhlak murid terhadap guru. 

Sumber-sumber lain penulis ambil sebagai penguat dan pelengkap dalam 

penulisan ini. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah ada di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok 

permasalahan yang selanjutnya membutuhkan pembahasan lebih jauh dan 

perhatian khusus, adapun pokok permasalahan itu adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pendidikan akhlak murid terhadap guru? 

2. Bagaimanakah konsep pendidikan akhlak murid terhadap guru dalam kitab 

al-Akhlak lil Banin juz II? 

E. Penegasan Istilah 

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dahulu 

dengan memberikan penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada dari judul 
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skripsi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman interpretasi isi 

keseluruhan skripsi. 

Adapun penegasan istilahnya tercantum sebagai berikut: 

1. Konsep  

Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari 

peristiwa kongkrit, gambaran, mental dari objek, proses ataupun yang dari 

luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain .
7
 

2. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar 

dalam mengaktualisasikan peran atau potensi kita, baik potensi jasmani 

maupun ruhani.
8
 

3. Akhlak 

Akhlak, secara etimologi (arti bahasa) berasal dari kata khalaqa, 

yang kata asalnya khuluqun, yang berarti : perangai, tabiat, adat atau 

khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi 

akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat.
9
 

4. Murid 

Makhluk yang sedang dalam proses, perkembangan atau 

pertumbuhan menurut masing-masing.
10

 

5. Guru 

Orang yang bekerja (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar.
11

 

6. Kitab Al Akhlak lilBanin 

Al-Ahlak lil banin adalah sebuah kitab akhlak kecil yang terdiri 

dari beberapa bab. Kitab ini di susun oleh Al Ustadz Umar Achmad 

Baraja. Terdiri dari dua juz, kitab ini menggunakan bahasa arab yang 
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mudah diterjemahkan baik secara inayah maupun lafdziyah, selain mudah 

diterjemahkan kitab ini juga mudah dicerna isinya, karena bahasanya yang 

sesuai dengan peruntukannya. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis 

memilih kitab juz II sebagai bahan penelitian karena lebih luas 

pembahasannya. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan 

Sesuai dengan pokok masalah diatas, tujuan penulis dalam 

pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui  

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak murid terhadap guru secara 

umum. 

2.  Untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak murid terhadap guru yang 

terdapat dalam kitab al-Akhak lil Banin karya Ustadz Umar Achmad 

Baraja. 

b. Manfaat 

Berkaitan dengan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan atau 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

konsep tentang pendidikan akhlak murid terhadap guru. Agar tercipta 

pendidikan yang dapat membentuk murid sebagai upaya menuju 

keberhasilan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia serta bagi semua 

pihak yang berkepentingan. 

2. Secara praktis, dapat memberikan input bagi penelitian, pada pembaca 

umumnya dan kepada seluruh masyarakat dalam usaha meningkatkan 

kualitas pendidikan dan mencetak murid-murid yang berakhlakulkarimah 

baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah agar penelitian tersebut dapat terarah 

serta mencapai hasil yang optimal, maka harus dipilih dengan pemilihan 

metode yang tepat. Metode ini yang akan menjadi teropong setiap persoalan 
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yang akan dibahas. Sehingga terwujud suatu karya ilmiah yang patut 

dipertanggung jawabkan. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

suatu penelitian terhadap buku-buku sebagai produk ulama yang ada 

kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Dengan demikian data yang 

diperoleh dari hasil literer dideskripsikan apa adanya kemudian dianalisis. 

2. Sumber Data 

Dalam pengambilan sumber data, penulis mengklasifikasikan data 

sebagai : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data/observer atau peneliti, dalam hal ini data 

berasal dari kitab al-Akhlak lil Banin juz II. Dan selanjutnya data-data 

yang terkumpul dari sumber ini disebut data primer.  

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.
12

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Secara umum langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian 

ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya, tetapi 

didalamnya ada variasi. Teknik yang digunakan pun juga sangat fleksibel, 

tergantung pada strategi yang  digunakan dan data yang telah diperoleh. 

Setelah peneliti menemukan data-data yang cocok dengan obyek 

yang diteliti, selanjutnya pengumpulan data lebih diintensifkan pada 

pengumpulan data dokumen (triangulasi) yang didapatkan tersebut.
13

 Data-

data yang diperoleh itu kemudian dikumpulkan dan di sajikan dalam skripsi 
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ini dengan cara mengutip, baik langsung maupun tidak langsung. Kutipan 

langsung adalah kutipan yang persis sama dengan apa yang ada pada 

sumber aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan 

rumusan dan susunan kata-kata peneliti sendiri dengan tidak merubah dari 

sumber aslinya.
14

 

Dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian skripsi ini, 

peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode 

pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen.
15

 Teknik yang 

digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah library research yaitu mencari 

data dengan melakukan penelusuran buku-buku sejumlah tulisan pustakaan 

dan menelaahnya.
16

 

Hal ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan memahami 

buku-buku dan kitab-kitab tarbiyah (pendidikan) yang mempunyai relevansi 

dengan masalah yang akan dibahas. 

Pengumpulan data ini berakhir setelah peneliti memulai penyusunan 

dokumen-dokumen tersebut kedalam skripsi, dan tidak melakukan 

pengumpulan data lagi. Batas akhir penelitian tidak bisa ditentukan 

sebelumnya, sebab akhir masa penelitian terkait dengan masalah, kedalaman 

dan data yang diteliti. Peneliti akan mengakhiri pengumpulan data ini 

setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan atau tidak 

ditemukan lagi data baru.
17

 

4. Metode Analisis Data 

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagaimana disarankan oleh data.
18
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Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka 

langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan 

jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam 

satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah 

berikutnya. Kemudian tahap terakhir dari analisis data ini adalah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, barulah 

mulai tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori 

substantive dengan menggunakan metode tertentu.
19

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

bahan-bahan kepustakaan. Maka teknik pengumpulan data yang peneliti 

gunakan adalah dengan membaca bagian-bagian terpenting dari bahan-

bahan perpustakaan yang telah dipersiapkan yang ada relevansinya dengan 

pembahasan, kemudian peneliti analisis kembali dalam berfikir sistematis. 

Selanjutnya peneliti tuangkan dalam bentuk konsep yang kemudian di 

analisis dan di klarifikasikan menurut pembahasan yang di kaji.  

Pada tahap ini, Peneliti berusaha mengadakan telaah terhadap 

bahasan yang berkaitan dengan konsep pendidikan akhlak murid terhadap 

guru dalam kitab al-Akhlak lil Banin. 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis dan utuh, maka penelitian 

Skripsi ini menggunakan sistematika penelitian skripsi yang dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu: Pertama Formalitas, Kedua Isi Skripsi, dan Ketiga akhir 

skripsi atau pelengkap. Adapun masing-masing bagiannya adalah sebagai 

berikut, yaitu bagian yang pertama berisi tentang halaman judul, nota 

pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, deklarasi, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Bagian kedua tentang isi skripsi, 

yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut:  
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Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bagian ini berisi tentang landasan 

pembahasan dan penelitian Skripsi yang meliputi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian Skripsi, Manfaat 

Penelitian Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan Skripsi. 

Bab kedua, Landasan teori. Pada bagian ini akan menguraikan tentang 

akhlak murid terhadap guru secara umum. Menjelaskan pengertian akhlak, 

murid, dan guru. Juga akan membahas tentang hubungan guru dan murid serta 

hak dan kewajiban murid 

Bab ketiga, Pengembangan pokok masalah. Pada bab ini akan 

mengembangkan konsep-konsep pendidikan akhlak murid terhadap gurunya 

yang terdapat dalam kitab Al Akhlak lil Banin dan memaparkan biografi 

pengarang kitab al-Akhlak lil Banin. 

Bab keempat, Analisis pokok masalah. Pada bab ini akan menganalisa 

konsep pendidikan akhlak guru terhadap murid dalam kitab al Akhlak lil Banin 

juz II.   

Bab Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab penutup (bab terakhir) 

yang meliputi: simpulan, saran-saran dan kata penutup. 

Adapun pada bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, 

lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.  


