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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedudukan nilai-nilai akhlaq dan etika dalam kehidupan manusia 

menempati tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya suatu 

bangsa dan masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaqnya. Apabila 

akhlaqnya baik akan sejahtera lahir batinnya, akan tetapi apabila 

akhlaqnya buruk, rusaklah lahir dan batinnya. 

Seseorang yang memiliki akhlaq yang baik berarti orang tersebut 

memiliki nilai-nilai Islam yang baik pula. Akhlaq sering juga disebut 

sebagai “etika”. Secara bahasa, keduanya bermakna sama. Namun, apabila 

ditelusuri dari sumber bahasanya, keduanya berbeda secara signifikan. 

Etika dalam sumber bahasanya bermakna baik dan buruk, benar dan salah, 

manfaat atau berguna, indah atau jelek dengan memperhatikan amal 

perbuatan manusia
1
. Sementara nilai-nilai akhlaq dalam sumber bahasanya 

bermakna suatu keyakinan yang membuat seseorang bertindak melalui 

dasar pilihannya, selain itu nilai-nilai akhlaq selalu bersumber pada         

al-Qur’an dan sunnah. 

Untuk memahami, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan 

akhlaq dan etika dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan pembelajaran, 

pendalaman, pengamalan, dan pemahaman Pendidikan Agama Islam. 
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Pendidikan Agama Islam ditinjau sangat penting dalam mengembangkan 

nilai-nilai Islam, karena di dalam Pendidikan Agama Islam diajarkan 

tentang penerapan akhlaq dan etika dalam kehidupan sehari-hari.  

Pendidikan Agama Islam sangat penting sekali dipelajari dan 

diajarkan kepada peserta didik, karena peserta didik adalah penerus bangsa 

maka nilai-nilai akhlaq dan etika harus ditanamkan dalam jiwa peserta 

didik sejak dini melalui Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia menjadi titik tolak keberhasilan perubahan akhlaq, 

etika, dan moral peserta didik sebagai penerus bangsa. Apabila Pendidikan 

Agama Islam diajarkan dengan benar kepada peserta didik, maka akan 

muncul generasi muda bangsa yang  memiliki akhlaq, etika, dan moral 

yang baik. 

Namun pada kenyataannya, pada saat ini Pendidikan Agama Islam 

mengalami kegagalan dalam mengembangkan dan mengajarkan nilai-nilai 

akhlaq dan etika kepada peserta didik. Kegagalan Pendidikan Agama 

Islam terlihat dalam karut marutnya sendi kehidupan masyarakat dan 

birokrasi. Masyarakat masih terbelenggu dalam masalah kemiskinan, 

kebodohan, dan keterbelakangan. Sementara itu, anak-anak, remaja, 

pemuda, dan bahkan santri juga menjadi sasaran empuk internalisasi 

budaya Barat. Akibatnya, mereka seakan-akan tidak memiliki pegangan 

hidup dan teracuhkan dari lingkungannya.
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Kondisi seperti ini juga dirasakan di Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam Surakarta. Dalam mengajarkan nilai-nilai akhlaq dan etika dalam 

Pendidikan Agama Islam pada santrinya Pondok mengalami banyak sekali 

tantangan yang muncul akibat pengaruh dari internalisasi budaya Barat. 

Akibatnya, banyak santri yang belum bisa mendalami nilai-nilai akhlaq 

dan etika dengan benar. Banyak sekali santri yang terpengaruh dunia luar 

sehingga muncul kenakalan-kenakalan santri yang seharusnya tidak 

dilakukan di dalam Pondok. Kenakalan tersebut seperti: mencuri, 

merokok, pacaran, keluar pondok tanpa izin, bolos sekolah, tidak disiplin 

dalam masuk sekolah dan masuk masjid, berkelahi, mengolok-olok guru, 

dan lain-lain. Dari masalah tersebut maka diperlukan pengajaran dan 

pengasuhan yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai akhlaq dan etika 

kepada santri.  

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti 

tentang perbandingan antara nilai-nilai akhlaq dan etika yang diterapkan 

dalam Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam tahun 

ajaran 2015. Judul penelitian yang penulis angkat adalah”Perbandingan 

Penerapan Nilai-nilai Akhlaq dan Etika dalam Pendidikan Agama 

Islam di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana perbandingan penerapan nilai-nilai akhlaq dan etika 

dalam Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan nilai-

nilai akhlaq dan etika dalam Pendidikan Agama Islam di 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam tahun pelajaran 2014/2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Guna mendeskripsikan perbandingan penerapan nilai-nilai 

akhkaq dan etika dalam Pendidikan Agama Islam di Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Guna mendeskripsikan faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi penerapan nilai-nilai akhlaq dan etika dalam 

Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

tahun pelajaran 2014/2015. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang akan dicapai adalah: 

1. Kegunaan secara teoritis 

Untuk menambah ḥasanah keilmuan bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya tentang perbandingan 

penerapan nilai-nilai akhlaq dan etika dalam pendidikan agama 

Islam di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. 
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2. Kegunaan secara praktis 

Memberikan sumbangan saran dan pemikiran bagi 

pengajaran dan pengasuhan Pondok dalam penerapan nilai-nilai 

akhlaq dan etika dalam Pendidikan Agama Islam di Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


