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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

   Akhlak secara etimologi merupakan bentuk dari khuluq yang berarti budi    

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dari pengertian etimologi ini, akhlak 

bukan saja merupakan aturan yang mengatur hubungan sesama manusia, tetapi 

juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga alam semesta1. 

Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melakukan 

pemikiran dan pertimbangan. Dapat dipahami bahwa akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam diri manusia yang akan muncul secara spontan ketika diperlukan 

tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. 

         Dalam penerapan akhlak, metode pembiasaan merupakan salah satu metode 

yang efektif dalam mendidik anak. Pembiasaan yang dilakukan oleh 

ustāż/ustāżah terhadap peserta didik  di ruang lingkup sekolah akan memudahkan 

peserta didik untuk melakukan apa yang dibiasakannya. Ketika seorang anak 

sejak kecil sudah dibiasakan untuk  melakukan ajaran agama, maka anak tersebut 

akan terbiasa melakukannya. Tanpa pengalaman yang dibiasakan, maka akan 

sulit bagi anak untuk melaksanakan ajaran agama. Agar seorang anak dapat 
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melaksanakan ajaran sholat dengan benar dan rutin maka harus dibiasakan sejak 

kecil agar  terbiasa dan tidak berat melaksanakan ketika nanti sudah dewasa. 

         Metode pembiasaan merupakan metode yang digunakan pendidik dengan 

cara menanamkan kebiasaan baik seperti yang dilakukan para tokoh untuk 

dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nilai-nilai akhlak  yang 

dicontohkan Rasulullah SAW dimana beliau adalah seorang pendidik yang 

berhasil memberikan contoh dan teladan yang baik.  

                  Dengan demikian, implementasi metode pembiasaan untuk penanaman 

nilai-nilai akhlak  merupakan tujuan untuk membiasakan anak agar mempunyai 

akhlak yang baik dan terbiasa melakukan kegiatan keagamaan. Dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak melalui metode pembiasaan di SMP 

Muhammadiyah Plus Klaten Utara, dilatarbelakangi bahwasannya sangatlah 

penting diterapkannya nilai-nilai akhlak diberikan kepada peserta didik untuk 

menanamkan akhlakul karimah  yang berguna sebagai bekal hidup pada diri 

peserta didik. 

 SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara merupakan sekolah full day ala 

pesantren dimana sekolah ini mengutamakan pendidikan karakter. Sekolah ini 

berusaha mewujudkan terbentuknya insan beriman, peserta didik yang berakhlak 

mulia sesuai dengan visi dan misi sekolah. Melihat kurangnya kesadaran peserta 

didik dalam menerapkan nilai-nilai akhlak pada umumnya, maka sekolah ini 

berusaha untuk mewujudkan kesadaran peserta didik dalam menerapkan nilai-

nilai akhlak. Dalam menanamkan nilai-nilai akhlak ustāż/ustāżah harus 
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memaksimalkan waktu agar peserta didik dapat memiliki bekal akhlak sebagai 

bahan dalam menghadapi tantangan di luar. Hal ini menjadikan alasan bagi 

penulis untuk melakukan penelitian mengenai implementasi metode pembiasaan 

untuk penanaman nilai-nilai akhlak di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. 

Metode pembiasaan dipilih karena sebagian dari peserta didik masih perlu 

diingatkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

           Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis ingin meneliti bagaimana proses 

metode pembiasaan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara 

agar penerapan nilai-nilai akhlak bisa terealisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

B. RUMUSAN MASALAH 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penulis mencoba merumuskan masalah sebagai batasan penelitian, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode pembiasaan dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai 

akhlak   pada siswa SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara  agar dapat 

terealisasi dalam kehidupan sehari-hari? 

2. Bagaimana hasil pelaksanaan implementasi metode pembiasaan untuk 

penanaman nilai-nilai akhlak pada siswa yang telah dilakukan di SMP 

Muhammadiyah Plus Klaten Utara? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

             Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan metode pembiasaan yang dilakukan SMP  

Muhammadiyah Plus Klaten Utara dalam penanaman nilai-nilai akhlak. 

2. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan implementasi metode pembiasaan untuk 

penanaman nilai-nilai akhlak di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. 

 D. MANFAAT PENELITIAN 

        Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara teoretik 

a. Untuk menambah wawasan terutama bagi peneliti, dan bagi pembaca 

pada umumnya. 

2. Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam Pendidikan Agama 

Islam, terutama dalam implementasi metode pembiasaan untuk penanaman 

nilai-nilai akhlak. 

3. Secara Praktis 

a. Menambah wawasan bagi penulis mengenai wacana nilai-nilai akhlak 

untuk dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku. 

b. Sebagai gambaran untuk melatih peserta didik agar berakhlak yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai diri sendiri dan anggota masyarakat. 


