
1 

 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. 

Dengan adanya pendidikan, sumber daya manusia akan menjadi meningkat. 

Manusia selalu terlibat dalam proses pendidikan baik secara individu maupun 

kelompok. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, salah satunya dengan cara 

pembaharuan dalam kebijakan pendidikan. Jadi, pendidikan memiliki andil 

yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti tujuan nasional 

bangsa Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 

pada alenia ke-4.  

Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam pasal 1 ayat 1, pendidikan dapat diartikan  

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.1 

                                                           
1  Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional.(Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), 7. 
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Berdasarkan pengertian pendidikan diatas, maka dapat diketahui bahwa 

undang-undang sistem pendidikan nasioal menginginkan manusia dapat 

memiliki 1. spiritualitas, 2. pengendalian diri, 3. kepribadian, 4. kecerdasan, 5. 

akhlak mulia, dan 6. keterampilan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya 

tentang membahas pengetahuan saja melainkan mengarah pada sikap moral, 

sehingga dapat mempunyai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia. 

Sebagai salah satu bagian yang penting dalam perjalanan pendidikan di 

Indonesia, pendidikan akhlak penting untuk untuk diperlihatkan, karena 

pendidikan ini sudah sangat lama dan mempunyai pengetahuan ataupun konsep 

yang berpengalaman yang sudah matang. Pendidikan karakter yang muncul 

belakangan ini, mampu menenggelamkan pola pendidikan akhlak yang sudah 

ada pada zaman dahulu.2 

Pendidikan karakter mengambil konsep pendidikan dari bangsa barat 

yang dalam pelaksanaanya sudah disesuaikan dengan kondisi bagi masyarakat 

Indonesia. Hal ini menjadi sangat sulit, karena di negara Indonesia mempunyai 

konsep yang sama dengan pendidikan karakter yaitu pendidikan akhlak. 

Bahkan di salah satu pendidikan non formal, pendidikan karakter sudah 

dikemas dengan konsep pendidikan akhlakul karimah.3 

                                                           
2  Rosidatun, Model Implementasi Pendidikan Karakter, (Gresik: Caramedia 

Communication, 2018), 18. 
3 Ibid. 19.      
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Pendidikan akhlak yang sudah termasuk di dalam pendidikan karakter 

sesungguhnya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.4 

 

Apabila dalam pelaksanaanya ada kesesuaian dengan fungsi sistem 

pendidikan nasional, tentunya akan menghasilkan suatu dampak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Apabila di kehidupan masyarakat ditemukan 

peristiwa atau kejadian yang baik, maka pendidikan tersebut sudah berjalan 

sesuai dengan peran dan fungsi idealisnya. Namun kebalikannya, jika di 

masyarakat ditemukan peristiwa yang kurang baik, maka pendidikan belum 

berperan dan berfungsi sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia.  

 Akhlak mempunyai persamaan kata, yang antara lain; etika dan moral. 

Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang mempunyai arti kebiasaan-

kebiasan yang dihasilkan oleh logika, dan moral bersumber dari adat-istiadat 

dan kultur budaya. Tetapi, etika dan moral itu mempunyai perbedaan dengan 

akhlak, perbedaannya terdapat pada sumbernya, yang mana sumber dari akhlak 

                                                           
4 Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), 8. 
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itu adalah Al-Qur’an dan As-sunnah, sedangkan pada tahap penerapannya 

adalah untuk menjadi hamba dan khalifah di muka bumi.5 

Di era globalisasi ini, membuat bangsa Indonesia mempunyai masalah 

kemerosotan akhlak yang dapat merusak generasi anak Indonesia. Kaitannya 

dengan konteks pendidikan akhlak, peneliti mempunyai argumen bahwa K.H. 

A. Mustofa Bisri dengan ilmu dan gagasan dalam karya memberikan 

bimbingan dan pengarahan supaya agar dapat menjadi orang yang beriman, 

bertakwa dan tentunya mempunyai sifat-sifat terpuji yang lainnya dalam 

menghadapi segala kejadian- kejadian yang dialaminya, dialami di masyarakat, 

bangsanya serta peristiwa yang terjadi dalam peradaban di dunia. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam gagasan pendidikan akhlak dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial 

karya K.H. A. Mustofa Bisri. Maka dari itu penulis mengambil judul “Gagasan 

Pendidikan Akhlak Menurut K.H. A. Mustofa Bisri dalam Buku Saleh Ritual 

Saleh Sosial” penulis mempunyai harapan bahwa judul yang diambil dapat 

memberikan manfaat untuk masyarakat umum dan dunia pendidikan Islam. 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Nasharuddin, Akhlak Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015), 206-207. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka bisa diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gagasan pendidikan akhlak menurut K.H. A. MustofaBisri 

dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial? 

2. Bagaimana relevansi gagasan pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa 

Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial dengan kondisi kehidupan 

terkini? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan gagasan pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa 

Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial. 

2. Menganalisis relevansi gagasan pendidikan akhlak menurut K.H. A. 

Mustofa Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial dengan kondisi 

kehidupan terkini. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat menambah khazanah keilmuan akhlak, ilmu keislaman, dan ilmu 

gagasan pendidikan akhlak. 

2. Sebagai pengembangan dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan 

akhlak, dapat menambah wawasan gagasan-gagasan pendidikan akhlak 

dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan oleh pihak lain yang 

membahas tentang gagasan pendidikan akhlak. 
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E. Metode Peneltian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau Library 

Research. Penelitian pustaka atau Library Research adalah menjadikan 

bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan 

materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.6 

Pendekatan historis sendiri sangat dibutuhkan dalam kaitannya 

dalam mengetahui dan memahami gagasan tokoh seperti Gus Mus tentang 

gagasannya dalam hal pendidikan akhlak, karena adanya sangkut pautnya 

dengan konteks sosial masyarakat. Salah satu tujuan pendekatan historis 

adalah untuk pemulihan atau rekonstruksi pada masa lalu secara lebih 

sistemtais dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 

memverifikasi, serta memadukan bukti-bukti untuk memperkuat fakta dan 

mendapatkan kesimpulan yang kuat. 

Sedangkan pendekatan filosofis merupakan pencarian atas hakikat 

sesuatu, serta berupaya mencari keselarasan akan sebab dan akibat dan 

berupaya mencari interpretasi akan pengalaman-pengalaman manusia.7 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah gagasan pendidikan akhlak K.H. A. 

Mustofa Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial. Buku tersebut 

merupakan salah satu karya Gus Mus yang berbicara tentang tentang 

                                                           
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 9. 
7 Ibid.12. 
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pendidikan akhlak. Buku tersebut menjelaskan kisah-kisah yang sederhana 

serta mudah dipahami oleh siapapun. Nilai-nilai kehidupan yang dipunyai 

manusia modern seperti sekarang yang telah hilang, kini dibicarakan lagi 

bertujuan untuk muhasabah diri atau instrospeksi.  

3. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

membagikan data atau informasi kepada sumber data.8 Sumber primer 

dari penelitian ini adalah buku Saleh Ritual Saleh Sosial. 

b. Sumber Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data atau informasi 

yang tidak langsung membagikan kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau bisa lewat jurnal dan buku yang berkaitan 

dengan tema yang diambil. 9  Sumber sekunder dari penelitian ini 

adalah buku studi akhlak dalam persepektif Al-Qur’an, kuliah akhlak 

tasawuf dan jurnal pendidikan akhlak dalam persepektif Islam. 

4. Metode pengumpulan Data 

Studi dokumentasi ialah metode pengumpulan informasi yang 

tertuju pada subyek riset. Dokumen bisa berbentuk memo individu, buku 

setiap hari, informasi kegiatan, notulen rapat, memo permasalahan, 

rekaman kaset, rekaman film, gambar. Dengan dokumentasi, periset 

                                                           
8 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

Hal. 225. 
9 Ibid. 225.  
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diharapkan bisa melacak dokumen individu si tokoh.10 Dokumen individu 

menunjuk pada catatan tangan awal yang bertabiat deskriptif dari si tokoh 

mengenai semua ataupun beberapa kehidupannya atau pandangan si tokoh 

tentang peristiwa ataupun tema khusus. Pemilihan yang diartikan dalam 

riset ini biasanya berbentuk pandangan ajakan K. H. Mustofa Bisri yang 

tertuang dalam ciptaan berbentuk buku Saleh Ritual Saleh Sosial, serta 

buku- buku yang berhubungan dengan buah gagasan atau pemikiran 

pendidikan akhlak lainnya.  

5. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 

atau masalah yang dijawab. Maka peneliti menggunakan analisis isi.11 

Sementara itu, analisis isi dalam metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang 

shahih dari sebuah buku atau dokumen. 12  Holsti mengatakan bahwa, 

analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara 

objektif dan sistematis. Analisis isi meliputi 1) klasifikasi tanda-tanda 

yang dipakai dalam komunikasi, 2) menggunakan kriteria sebagai dasar 

                                                           
10 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:University press, 2002), 101-102. 
11 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press,2014), 75. 
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), 220. 
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klasifikasi, dan 3) menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat 

prediksi.13 

Jika diaplikasikan dalam penelitian ini, penulis mencoba menyusun 

bagian-bagian yang meliputi pendidikan akhlak itu sendiri yang telah di 

gagas oleh K.H. A. Mustofa Bisri dalam bukunya yang berjudul Saleh 

Sosial Saleh Ritual. 

  

 

                                                           
13 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1992), 101. 


