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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak merupakan bagian yang penting dalam sebuah agama. Dalam 

keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang sangat istimewa, 

sehingga Rasulullah dalam hadisnya pernah mendefinisikan agama itu dengan 

akhlak yang mulia. Kedudukan akhlak dalam kehidupan sehari-hari memang 

tidak bisa lepas dari akhlak. Dalam hal berinteraksi dengan masyarakat, maka 

akhlak yang baik sangat dibutuhkan. Akhlak yang baik merupakan fondasi yang 

kokoh bagi terciptanya suatu hubungan yang  harmonis dalam masyarakat, 

sehingga seseorang yang memiliki akhlak yang baik, maka ia akan terus 

menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya.  

Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai suri tauladan serta 

sebagai penyempurna akhlak bagi manusia, sehingga manusia memiliki tugas 

untuk terus meneladani akhlak para Rasul dan Nabi. Hal itu tidak lain bersumber 

dari Al-Qur’ān  dan As Sunnah, akhlak tersebut terlihat pada diri Rasulullah 

SAW yang menjadi tauladan baik bagi seorang muslim. Salah satu upaya yang 

harus dilakukan seorang muslim agar dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah 

adalah dengan mempelajari dan mengamalkan Sunnah Rasulullah yang dapat 

diketahui melalui sumber hadis yang ṣaḥīh.. 

Orang tua mempunyai tugas penting dalam pembentukan Akhlak anak 

dan bertanggung jawab untuk mengarahkan anak mencintai Rasulullah dan 
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meneladani segala sifatnya, karena anak merupakan amanah yang wajib untuk 

dibimbing dan diberikan pendidikan yang baik, agar nantinya dia akan tumbuh 

menjadi generasi penerus yang memiliki akhlakul karimah.. 

Asuhan orang tua merupakan lahan yang subur bagi pertumbuhan 

kehidupan anak, baik cipta, rasa maupun karsa. Namun bagaimanakah dengan 

anak yang sejak kecil sudah ditinggalkan orang tuanya sehingga menjadi yatim 

atau yatim piatu. Sehingga tidak pernah memperoleh perhatian dan kasih sayang, 

pendidikan serta nilai-nilai yang selayaknya di dapatkan secara utuh 

sepertihalnya anak yang memiliki orang tua lengkap. Maka semua itu jelas akan 

mempengaruhi perkembangan kepribadian anak khususnya pada pembentukan 

akhlak anak.  

Dalam hal ini Panti Asuhan Yatim (PAY) Muhammadiyah Andong 

Boyolali merupakan lembaga yang peduli terhadap anak yatim. Dalam  upaya 

membina akhlak anak yatim, Panti Asuhan tersebut menerapkan pembelajaran 

hadis yang diikuti oleh seluruh anak panti. Upaya ini dilakukan guna membekali 

anak asuh dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang nantinya dapat 

menjadi bekal bagi anak asuh dalam beramal di masyarakat. Hal ini  sesuai 

dengan visi dan misi Panti Asuhan Yatim (PAY) Muhammadiyah Andong 

Boyolali yaitu “ Membiasakan anak dalam memahami dan mengamalkan agama 

islam yang berdasarkan Al Quran dan As Sunnah shohihah” serta “Membiasakan 

anak dalam berilmu amaliah dan beramal ilmiah”. Maka dari itu peneliti 

mencoba memfokuskan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran hadis 

arba‘īn di panti tersebut. Untuk itu penulis tertarik mengadakan penelitian 



3 
 

dengan judul “ Pembelajaran Hadis Arba‘īn dalam Membentuk Akhlak Anak 

Asuh di Panti Asuhan Yatim (PAY) Muhammadiyah Andong Boyolali Tahun 

2016”. 
B. Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

dalam penelitian ini adalah, bagaimana pembelajaran hadis arba‘īn dalam 

membentuk akhlak anak asuh di Panti Asuhan Yatim (PAY) Muhammadiyah 

Andong Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian: 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran hadis arba‘īn dalam 

membentuk akhlak anak asuh di Panti Asuhan Yatim (PAY) Muhammadiyah 

Andong Boyolali 

D. Manfaat Penelitian:  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di 

bidang ilmu pendidikan, khususnya bidang pendidikan Agama Islam.  
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadapat Panti Asuhan Yatim 

(PAY) Muhammadiyah Andong Boyolali yang nantinya dapat terus 

mengembangkan pendidikan pada anak yatim, serta dapat dijadikan 

rujukan bagi panti asuhan lain disekitarnya. 

 


