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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Akhlak menjadi salah satu hal yang memiliki kedudukan yang tinggi dan 

penting, bahkan banyak ayat al-qur’an yang membahas hal itu, dengan 

itulah menjadi tolak ukur begitu istimewanya hal itu. Begitu mulianya 

seorang manusia jika mampu menjalankan akhlak dengan baik dan selalu 

disumberkan pada al-Qur’an dan hadits. Akhlak dapat dikatakan sebagai 

sifat yang telah tertanam pada diri manusia yang muncul secara spontan atau 

dapat dikatakan bahwa akhlak yang muncul tidak memerlukan pemikiran 

ataupun pertimbangan.2 

          Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: 

ِدَّْبِنََّعْجََلَنََّعْنََّحد َّ ٍدََّعْنَُّمَحم   ثَنَاََّسِعيدَُّْبُنََّمْنُصوٍرَّقَاَلََّحد ثَنَاََّعْبدَُّاْلعَِزيِزَّْبُنَُّمَحم 

 ْبِنََّحِكيٍمََّعْنَّأَبِيََّصاِلحٍََّعْنَّأَبِيَُّهَرْيَرةََّقَاَلَّقَاَلََّرُسوُلَّالل ِهََّصل ىَّالل هََُّعلَْيهَِّ اْلقَْعقَاعَِّ

َمََّصاِلَحَّاِْلَْخََلقََِّوَسل َمَّإِن َماََّّ  راويَّاحمد()َّ بُِعثُْتَِِّلُتَم ِ
 

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur berkata; telah 

menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Muhammad dari Muhammad 

bin 'Ajlan dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah 

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya aku 

diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang baik.” ( HR. Ahmad).3 

                                                           
     2Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI, 1999), vii. 

     3 Musnad Ahmad, Syarah Ahmad Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam) 
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      Sebagaimana dijelaskan oleh hadits tersebut bahwa Rasulullah diutus 

untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, hadits tersebut bisa kita 

jadikan landasan untuk memiliki akhlak yang terpuji serta berusaha untuk 

melaksanaan pembinaan akhlak demi terciptanya generasi yang memiliki 

akhlak terpuji. Maka melaksanakan pembinaan akhlak adalah salah satu hal 

yang penting untuk dilakukan, khususnya melaksanakan pembinaan akhlak 

kepada para pemuda. 

     Pada usia 11-20 tahun yang mencakup tahap awal, pertengahan dan akhir 

seorang pemuda, disitulah usia terbaik seorang pemuda untuk bisa 

berkembang. Perkembangan seorang pemuda dipengaruhi dengan adanya 

potensi dan tendensi untuk berkembang. Potensi untuk berkembang dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk berkembang. Sedangkan tendensi 

untuk berkembang adalah munculnya kecenderungan untuk berkembang, 

baik itu untuk maju maupun untuk berubah.  Jadi, jika dikaitkan dengan 

kapan seharusnya pembinaan akhlak itu dilakukan, maka jawabannya 

adalah pada usia tersebut. Karena diusia-usia tersebutlah seorang pemuda 

sedang mencari jatidirinya dan ingin mengenal lebih jauh siapa sebenarnya 

dirinya, serta pada usia-usia tersebutlah terjadi perubahan peningkatan 

fungsi-fungsi psikis yang akan nampak pada perubahan kualitas diri seorang 

manusia.4 

                                                           
     4 Jassin Tuloli dan Dian Ekawati Ismail, Pendidikan Karakter Menjadikan Manusia Berkarakter 

Unggul, (Yogyakarta: UII Pres, 2016), 1. 
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     Akhlak terpuji tidak akan bisa terwujud begitu saja. Terwujudnya akhlak 

yang terpuji tidak akan terlepas dengan proses pembinaannya. Pembinaan 

merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien 

agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian pembinaan akhlak  

perlu dilakukan secara terencana dan terarah agar dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan, yaitu terwujudnya insan yang memiliki akhlak terpuji. 

Selain itu tujuan yang lainnya adalah baik dan terpeliharanya hubungan 

dengan Allah, manusia maupun alam.5  

     Dapat dilihat pada masa sekarang, bahwa pembinaan akhlak perlu 

mendapatkan perhatian lebih dari berbagai kalangan, baik itu lingkup 

sekolah, keluarga maupun masyarakat. Hal tersebut perlu mendapatkan 

perhatian  dikarenakan sudah nampaknya krisis akhlak anak-anak sekarang 

dan pada akhirnya krisis akhlak tersebut menuju pada tindakan kenakalan 

dan kejahatan. Maka dari itu perlu adanya andil dari semua pihak untuk 

dapat mencari solusi dari permasalahan ini. Dari satu sisi masih banyaknya 

para pemuda yang masih terjerat pada krisis akhlak, namun ada segelintir 

pemuda yang ingin terlepas dari krisis tersebut. Akhir-akhir ini banyak para 

pemuda yang ingin memperbaiki diri dan melupakan masa lalunya yang 

kelam. Dengan banyaknya pemuda yang ingin berubah dan memperbaiki 

diri, maka diperlukan sebuah wadah pembinaan bagi para pemuda tersebut 

agar bisa memperbaiki diri dan tidak kembali lagi pada kesalahan mereka 

dimasa lalu. Maka dengan wadah tersebut mereka dapat terbina akhlaknya, 

                                                           
     5 Barmawie Umary, Materia Akhlak, (Surakarta: CV. Ramadhani, 1967), 2. 
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dapat merubah akhlak tercela menjadi akhlak terpuji dan sedikit demi 

sedikit mereka akan meninggalkan kebiasaan masa lalu mereka.  

     Maka di Kabubaten Karanganyar berdirilah sebuah wadah bagi para 

pemuda karanganyar yang memiliki masa lalu yang kelam dan ingin 

merubah pribadi mereka kearah yang lebih baik. Berdirilah sebuah wadah 

untuk para pemuda tersebut yaitu Komunitas Pemuda Insyaf Karanganyar 

(KOPIKA). Ada berbagai macam program dari komunitas ini yang 

mengarah kepada pembinaan akhlak para pemuda tersebut.  

     Dengan adanya berbagai macam program dari komuitas tersebut yang 

mengarah kepada pembinaan akhlak, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada pelaksanaan pembinaan akhlak dari komunitas 

tersebut yang diwujudkan pada program-program yang telah mereka 

jalankan secara rutin. Maka penulis tertarik mengangkat penelitian tersebut 

dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Terpuji Pemuda 

Karanganyar Melalui Komunitas Pemuda Insyaf Karanganyar Tahun 

2020”. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak terpuji pemuda karanganyar 

melalui Komunitas Pemuda Insyaf  Karanganyar tahun 2020? 
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2. Apa kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan akhlak 

terpuji pemuda karanganyar melalui Komunitas Pemuda Insyaf  

Karanganyar tahun 2020? 

C.  Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan majalah diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan akhlak terpuji pemuda 

karanganyar melalui Komunitas Pemuda Insyaf  Karanganyar tahun 

2020. 

2. Mengidentifikasi kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan 

pembinaan akhlak terpuji pemuda karanganyar melalui Komunitas 

Pemuda Insyaf  Karanganyar tahun 2020. 

D. Manfaat Penelitian 

     Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Untuk menambah referensi terhadap kajian akhlak terkait dengan 

pelaksanaan pembinaan akhlak terpuji pada pemuda. 

b.  Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang 

dilakukan dimasa yang akan datang. 

2.  Manfaat Praktis 
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a. Bagi pemuda 

Mendapatkan pembinaan untuk dapat meningkatkan kualitas diri 

melalui pelaksanaan pembinaan akhlak terpuji di Komunitas 

Pemuda Insyaf Karanganyar. 

b. Bagi pembina 

Memberikan pemahaman terkait model dan implementasi 

pelaksanaan pembinaan akhlak terpuji pada pemuda dalam upaya 

tetap menjalankan dan mempertahankan program di Komunitas 

Pemuda Insyaf  Karanganyar. 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

     Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala yang ada di lapangan 

atau di lokasi penelitian. Dalam penelitian jenis ini peneliti perlu terlibat 

bersama subjek dan ikut merasakan apa yang subjek rasakan yang pada 

akhirnya peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih nyata 

terhadap situasi yang ada pada lokasi penelitian.6 Pendekatan penelitian 

pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

melalui studi kasus. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 

bertujuan menggambarkan keadaan atau situasi lokasi maupun subjek 

                                                           
     6 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: 

Gramedia Widiasarana,2010), 9. 
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penelitian secara lengkap. Melalui studi kasus yang dimaksud adalah 

mengungkap suatu keadaan secara mendalam dan intensif.7 

b. Lokasi dan Subjek Penelitian 

     Adapun yang diteliti adalah Komunitas Pemuda Insyaf Karanganyar 

yang bermarkas di Jl. Pembangunan II No. 89, Perum UNS, Jati, Jaten, 

Karanganyar. Sedangkan yang menjadi subjek utama dari penelitian ini 

untuk menggali berbagai macam sumber data adalah pengurus 

komunitas dan anggota komunitas. Kemudian sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun data primer 

merupakan data yang langsung didapatkan melalui penelitian, yaitu 

berupa observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak yang 

bersangkutan, dalam hal ini adalah dari komunitas.8 Data primer 

maupun sekunder akan memudahkan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pembinaan akhlak remaja Karanganyar melalui Komunitas 

Pemuda Insyaf Karanganyar. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

     Dalam mendapatkan data yang valid dalam menunjang penelitian, 

maka dibutuhkan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

                                                           
     7 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 

2020),  54. 

     8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 157. 
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Observasi merupakan kegiatan kompleks baik biologis 

maupun psikologis yang dilakukan dengan cara mengamati 

secara langsung yang berkenaan dengan manusia maupun 

gejala-gejala lingkungan sekitar. Dengan adanya pengamatan 

secara langsung, peneliti akan lebih bisa mendapatkan gambaran 

objek secara langsung dan data yang lebih valid.9 Dengan cara 

ini memudahkan peneliti dalam mendapatkan data terkait 

dengan pelaksanaan pembinaan akhlak remaja Karanganyar 

melalui Komunitas Pemuda Insyaf Karanganyar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang bermaksud untuk 

menggali informasi dari seorang narasumber dengan cara 

pewawancara memberikan pertanyaan dan narasumber 

memberikan jawaban. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara 

mendalam demi mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya 

dan valid.10 Adapun yang menjadi narasumber dalam 

wawancara penelitian ini adalah pengurus dan anggota dari 

Komunitas Pemuda Insyaf Karanganyar. 

3.  Dokumentasi 

                                                           
     9 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Sukabumi: Jejak, 2018), 

109. 

     10 Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 108. 
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Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat 

mengabadikan maupun mencatat data yang tersedia, baik itu 

berupa foto, gambar, catatan dan lain sebagainya.11 Dengan 

adanya berbagai dokumentasi tersebut dapat memudahkan 

dalam pengolahan data demi mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pembinaan akhlak pemuda Karanganyar 

Komunitas Pemuda Insyaf Karanganyar. 

d. Teknik Analisis Data 

     Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data dan 

membuat simpulan yang mudah dipahami.12 

Analisis data dalam penelitian ini, tersaji kedalam tiga alur analisis, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

     Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dari 

catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus 

menerus selama pengumpulan data berlangsung. Pada dasarnya 

                                                           
     11 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi, 146. 

     12 Hardani dkk, Metode, 162. 
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reduksi data sudah mulai tampak sejak menentukan kerangka 

konseptual, lokasi penelitian, permasalahan penelitian, 

pendekatan dan metode pengumpulan data yang dipilih.  

     Reduksi data adalah bagian dari analisis data yang bertujuan 

memilih, mengklasifikasi, mengarahkan, menajamkan, dan 

mengorganisasikan dengan sedemikian rupa untuk menari 

kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Reduksi data juga 

dapat dikatakan sebagai proses berpikir sensitif yang 

memerlukan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.13   

2. Penyajian data 

     Penyajian dapat dikatakan sebagai sekumpulan informasi 

yang tersusun yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dan 

melakukan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian bisa 

dilakukan melalui bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar 

kategori dan lain sebagainya. Dengan menyajikan data, maka 

akan lebih memudahkan dalam memahami kondisi yang terjadi 

serta dapat merencanakan tindakan yang selanjutnya 

berdasarkan kondisi yang telah dipahami sebelumnya.14 

3. Penarikan simpulan dan verifikasi data 

                                                           
     13 Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi, (Malang: 

UB Press, 2017), 84. 

     14 Hardani dkk, Metode, 167. 
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     Simpulan merupakan inti dari temuan penelitian yang 

digambarkan dalam pendapat-pendapat yang didasarkan pada 

uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh 

melalui metode berpikir yang telah dipilih sebelumnya. 

Simpulan yang baik perlu relevan dengan fokus penelitian, 

tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah melalui 

proses pembahasan sebelumnya. Simpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. 

Temuan ini dapat berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya 

masih samar-samar, sehingga setelah dilakukannya penelitian 

akan menjadi lebih jelas.15 

e. Uji Keabsahan Data 

     Suatu penelitian memerlukan sebuah keabsahan data supaya 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan berupa data yang valid. 

Maka untuk mengecek keabsahan atau kevalidan data, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, 

dalam hal ini memanfaatkan teknik dan sumber. 

     Tringulasi teknik adalah membandingkan dan mengecek kembali 

melalui berbagai macam teknik untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

                                                           
     15 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 68. 
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wawancara dan dokumentasi untuk mendapat data dari sumber yang 

sama.  

     Tringulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek kembali 

melalui berbagai macam sumber menggunakan teknik yang sama. 

Dalam penelitian ini membandingkan dari beberapa hasil wawancara 

dengan sumber untuk dapat mengecek dan mendapatkan informasi 

yang valid.16  

 

                                                           
     16 Lexy J. Moleong, Metodologi, 330-331. 


