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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Akhlak merupakan sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang  

tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya, bersifat konstan (tetap), spontan, 

tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Sifat 

yang lahir dalam perbuatan baik disebut akhlak mulia atau perbuatan buruk 

disebut akhlak tercela sesuai dengan pembinaannya1. 

Menurut Djatmika, peran akhlak dalam kehidupan manusia menempati hal 

penting, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa. 

Sebab jatuh dan bangunnya, sejahtera dan rusaknya suatu bangsa tergantung 

bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik maka akan sejahteralah lahir 

batinnya. Akan tetapi apabila akhlaknya buruk maka rusaklah lahir dan batinnya2.  

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa akhlak sangat penting bagi suatu 

masyarakat, bangsa dan umat. Kalau moral sudah rusak, ketentraman dan 

kehormatan bangsa itu akan hilang. Untuk memelihara kelangsungan hidup secara 

wajar, maka perlu adanya akhlak yang baik. Namun perlu disadari bahwa 

mewujudkan akhlak mulia sangatlah sulit, karena di zaman yang serba modern ini 

masyarakat mengalami krisis akhlak atau kemerosotan moral. 

                                                           
1 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1. 

2 Rahmat Djatmika, Sistem Etika Islami (Akhlak Mulia) (Jakarta: Pustaka Panjimas,1992), 

hlm.  11. 

1 



2 
 

Menurut Zakiah Darajat, salah satu sebab timbulnya krisis akhlakul yang 

terjadi dalam masyarakat ini karena orang mulai lengah dan kurang 

mengindahkan agamanya serta globalisasi sering dicap sebagai salah satu 

penyebab kemerosotan moral umat Islam. Penurunan moral generasi muda 

merupakan pertanda bahwa tujuan pendidikan Islam belum terlaksana, karena 

salah satu tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan akhlak yang mulia3.  

Secara umum setiap anak yang dilahirkan telah membawa fitrah beragama 

dan kemudian bergantung pada pendidikan yang diperolehnya. Apabila mereka 

mendapatkan pendidikan yang baik, maka mereka cenderung menjadi orang yang 

baik. Akan tetapi sebaliknya, bila benih agama tidak dipupuk dan dibina dengan 

baik, maka benih itu tidak bisa tumbuh dengan baik pula, sehingga potensi-

potensi yang dimiliki itu merupakan modal awal yang perlu dikembangkan, 

diarahkan dan dibina sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga kepribadian 

yang dimiliki bisa sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Dijelaskan dalam sabda Nabi Saw di bawah ini:  

َساِنهِ   َراِنِه أَْو ُيَمجِّ َداِنِه أَْو ُيَنصِّ  ُكلُّ َمْولُوٍد ُيولَُد َعلَى اْلِفْطَرِة، َفأََبَواهُ ُيَهوِّ

Artinya:  “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (beriman) maka 

kedua orang  tuanyalah yang akan menjadikan ia sebagai Yahudi, Nasrani atau 

Majusi”. (H.R. Al-Bukhārī)4.   

Dari hadits di atas jelas bahwa begitu pentingnya peran keluarga dalam 

proses pembinaan akhlak anak yang menjadi dasar untuk masa depannya. 

                                                           
3 Zakiyah  Darajat,  Peranan Agama  dalam  Kesehatan Mental ( Jakarta:  Haji 

Masagung, 1988), hlm. 72. 

 
4 http://www.mutiarahadits.com/72/68/76/makna-setiap-anak-terlahir-dalam-keadaan-

fitrah.htm di unduh tanggal 28 Agustus 2015. 

http://www.mutiarahadits.com/72/68/76/makna-setiap-anak-terlahir-dalam-keadaan-fitrah.htm
http://www.mutiarahadits.com/72/68/76/makna-setiap-anak-terlahir-dalam-keadaan-fitrah.htm
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 Sebaliknya dengan anak yatim, salah satu problematika hidup anak-anak 

yatim adalah pengasuhan dan pendidikan mereka. Pada saat orang tua mereka 

masih hidup, kedua orang tua merekalah yang mengasuh, mendidik dan 

bertanggung jawab memberikan pendidikan terhadap mereka. Setelah orang tua 

mereka meninggal dunia, Mereka tidak bisa dibiarkan hidup terlantar tanpa ada 

yang mendidik dan pendidikan yang layak sebagaimana halnya anak-anak biasa. 

Tanpa pendidikan dan orang yang bertanggung jawab, tidak hanya membuat 

mereka menjadi orang bodoh dan terbelakang, tapi juga menjadikan hidup mereka 

semakin menderita dan sengsara. Anak yatim apabila tidak mendapat uluran 

tangan kasih sayang, tidak mempunyai kerabat dekat yang diandalkan untuk 

memeliharanya dengan baik serta mengurus dan menjaminnya, mendidik dan 

membimbingnya serta menolong menutupi laparnya, maka tidak diragukan lagi 

situasi kritis ini akan mempercepat anak itu terjerumus ke lembah penyimpangan 

dan kriminilitas. 

 Pada kenyataanya mendidik anak-anak yatim memiliki tantangan 

tersendiri. Ada banyak pelajaran yang dapat di petik di dalamnya. Berbagai 

pengalaman menunjukkan bagaimana beratnya mengasuh mereka. Namun 

disinilah kemuliaan yang sedang ditunjukkan  oleh Islam. Walaupun berat, namun 

dituntut untuk senatiasa berbuat baik kepada mereka, bahkan dituntut untuk 

menunjukkan kasih sayang kepada mereka.  

Panti Asuhan adalah salah satu dari lembaga pembinaan pendidikan yang 

berperan dalam proses pembentukan kepribadian anak didik yang terkhusus anak 

yatim atau yatim piatu dan anak yang tidak mampu agar mempunyai akhlak yang 
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mulia. Panti Asuhan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik (anak-anak yatim) 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Mendidik dan memberikan pendidikan yang layak dan baik kepada anak 

yatim merupakan suatu kewajiban. Adanya panti asuhan ini bertujuan 

menampung anak yatim, membina, mendidik dan mengembangkan daya 

kreatifitas dan keahlian yang dimiliki oleh anak-anak yatim, yatim piatu, dan anak 

terlantar dapat menjalani hidup dengan selayaknya anak yang memiliki keluarga 

yang utuh. Anak asuh di Panti Asuhan memiliki latar belakang keluarga yang rata-

rata  hampir sama yaitu mereka hanya memiliki satu orang tua. Sehingga mereka  

tidak merasakan perhatian dan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya.   

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian guna memperoleh gambaran secara jelas tentang: Pelaksanaan 

Pembinaan Akhlak di Panti Asuhan Yatim Puteri Aisyiyah Cabang Kotta 

Barat Manahan Banjarsari Surakarta 2015-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka muncul berbagai 

macam permasalahan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Apa bentuk-bentuk pembinaan akhlak yang dilakukan Panti Asuhan Yatim 

Puteri Aisyiyah Cabang Kotta Barat dalam membina akhlak anak 

asuhnya? 

2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Panti Asuhan Yatim Puteri 

Aisyiyah Cabang Kotta Barat dalam melaksanakan pembinaan akhlak? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam hal ini peneliti mempunyai tujuan yang diharapkan, dan 

otomatis bermanfaat, minimal bagi penulis sendiri, karena kalau  tanpa  

tujuan tidak ada arah yang bisa difokuskan. Dalam hal ini peneliti 

mempunyai tujuan yang hendak dicapai antara lain: 

a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pembinaan akhlak di Panti Asuhan 

Yatim Puteri Aisyiyah Cabang Kotta Barat. 

b. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Panti Asuhan 

Yatim Puteri Aisyiyah Cabang Kotta Barat dalam melakukan 

pembinaan akhlak. 

2. Manfaat Penelitian  

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang meliputi:  

a. Manfaat Teoritik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khasanah keilmuan terutama dalam bidang pendidikan Islam bagi 

penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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b. Manfaat Praktis  

1) Bagi penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian lain yang membahas masalah yang 

sama dan untuk menambah keilmuan yang telah diperoleh di bangku 

kuliah.  

2) Bagi panti asuhan yang diteliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

dijadikan sebagai  bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

akhlak anak asuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


