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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan  amanah dan anugrah dari Allah yang telah dititipkan 

kepada orang tua. Orang tua harus menanggung kewajiban yang besar untuk 

anaknya yaitu dengan mengasuh, mendidik, dan membimbing dengan baik 

secara jasmani maupun rohani. Layakmya anak membutuhkan Pendidikan 

yang begitu besar  perlunya menanamkan nilai-nilai keislaman merupakan 

suatu yang paling diutamakan dalam mendidik, lantaran nilai-nilai tersebut 

menjadikan anak yang baik.  

Seiring dengan perkembangan zaman di era modern pergaulan anak yang 

telah tercampurkan dengan pergaulan luar. Dengan adanya teknologi yang 

semakin canggih  komunikasi dengan luar dapat tertransfer dengan begitu 

cepat. Komunikasi yang menimbulkan lemahnya moral pada anak yang 

mengakibatkan anak pergaulan bebas. Melihat kondisi saat ini yang 

memperhatikan pada anak dan membawa dampak perubahan yang besar 

terhadap perkembangan anak. Dapat di ketahui kenakalan peristiwa anak 

zaman sekarang yang begitu meningkat, dari pergaulan bebas, bully temannya, 

perilaku  kepada orang tua yang berani, zina bahkan pembunuhan. Maka 

dengan itu perlu di waspadai dari pergaulan bebas ini. Solusi apa yang tepat 

untuk menalangi semua itu? 
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kemuliaan Akhlak2. Dari sabda nabi memberikan balasan kembali bahwa 

Akhlak menghasilkan rahmat dari Allah SWT3. Bahwa penjelasan di atas 

merupakan akhlak sebagai rachmat dari Allah SWT. Akhlak merupakan 

perbuatan yang timbul dengan mudah tanpa dipikirkan kembali atau diteliti 

dari yang telah diperlakukannya itu. Pembinaan akhlakul karimah sangat 

diperlukan dalam membentuk sikap pribadi yang baik. Menjadikan seseorang 

yang baik, dengan hal ini memberikan manusia sesuatu yang beradab. Dalam 

pembinaan akhlakul karimah yaitu dengan memberikan pembelajaran  yaitu 

dengan memberikan pembelajaran Pendidikan agama islam. Arti dalam 

Pendidikan agama islam memiliki arti yang begitu luas dari segi aqidah, 

syariah, Tarikh, al-

penanaman Akhlakul karimah. Penanam akhlakul karimah dapat dilakukan di 

lembaga formal maupun nonformal. Lebih khususnya dalam penanaman 

keluarga merupakan Pendidikan nomer satu dalam membina anak, selain itu di 

dalam lembaga keagamaan juga berperan penting dalam membinaannnya. 

Pendidikan nonformal selain di dalam keluarga yang mengajarkan ilmu agama 

adalah lembaga Pendidikan diniyah yaitu  di TPQ Al-Qalam Menggungan. 

Akhlak merupakan  tugas kita semua yang tak pernah lepas  dalam 

menanamkannya. Akhlak sepenuhnya  merupakan kebutuhan yang harus 

diberikan kepada anak-anak, karena banngsa tidak hanya membutuhkan anak 

                                                           
2 Amrun Khalid, Semua Akhlak Nabi, (Surakarta : Aqwam Media Profrtika, 2006) hlm 22 
3 -
107).  
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yang cerdas  dalam nalar tetapi juga membutuhkan anak yang bermoral, 

berakhlak dan beradab. Sejatinya mencetak anak dalam berakhlak sempurna 

lebih sulit dibandingkan dengan mencetak anak yang cerdas.  

Majelis siroh Al-Qalam merupakan suatu majlis yang bertemakan dengan 

siroh para Nabi dan Rosul. Dalam penyampaian majelis tersebut mengunakan 

metode story teller atau biasa disebut dengan dongeng Islami. Dengan 

memberikan suatu cerita dari siroh yang memiliki nilai-nilai kepribadian yang 

dimiliki para Nabi menjadikan anak cinta pada Para Nabi dan Rosul4 akan 

timbul rasa ingin meneladaninya. Sebagai contoh siroh Nabi Ibrahim5 dari 

sikap ketakwaan Nabi Ibrahim yang takwanya kepada Allah disaat putranya 

yang bernama ismail, tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah Allah mengutus Nabi 

Ibrahim untuk menyembilh putranya, dengan hal ini menekanan terbentuknya 

Akhlak  terhadap Allah SWT, dengan ini peneliti membahas yang berjudul 

MAJELIS SIRAH 

AL-QALAM (Studi kasus di TPQ Al-qalam Menggungan) Tahun 2020/2021 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

penelitian ini  dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penanaman  akhlakul karimah   melalui majlis siroh al qalam 

di TPQ Al-qalam Menggungan? 

                                                           
4 Dengan menerapkan dan meneledani sifat-sifatnya.  
5 Hasil wawancara kepada Ustad Abdul Wahab selaku ketua di  TPQ Al-Qalam Menggungan, pada 
hari Selasa, 13 Oktober 2020, Pukul 07 :30 WIB 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penanaman akhlakul karimah 

di TPQ Al-qalam Menggungan? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarakan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan 

penelitian  yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mendiskripsikan menanamkan akhlakul karimah   melalui majlis 

siroh al qalam di TPQ Al-qalam Menggungan? 

2. Untuk mengidentifikasikan faktor pendukung dan penghambat penanaman 

akhlakul karimah di TPQ Al-qalam Menggungan? 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam penulisan  

ini dapat memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya: 

1. Manfaat secara Teoritis  

Penelitian ini memberikan wawasan keilmuan dan pengembangan teori 

tentang penanaman akhlakul karimah di  TPQ Al-qalam Menggungan. 

Menjadikan anak yang mewujudkan generasi islami yang unggul dalam 

hal karakter dan akhlak. 

2. Manfaat secara Praktis  

Penelitian ini dapat  diajukan dan referensi bagi penelitia lain yang 

merupakan tentang penanaman akhlakul karimah di lembaga Pendidikan 

nonformal terkhusus dalam bidang keaagamaan.  

 



 5 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  
Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan deskriptif.  

Penelitian ini dilakukan langsung TPQ Al-qalam Menggungan, dengan 

mengumpulkan data yang fakta dan melihat langsung dalam kejadian di 

tempat.6 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati 

langsung yang terjadi di lapangan7. Dilihat dari data diatas penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan 

spesifik pada studi berhubungan sosial yang berhubungan dengan fakta 

deskriptif yang memungkinkan dapat menjawab permasalahan yang 

diteliti dengan menerangkan, menggambarkan dan mengidentifikasi 

tentang proses penanaman akhlakul karimah  di  TPQ Al-Qalam 

Menggungan.  

2.  Sumber data dan Tempat Penelitian  

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sumber 
primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber primer  

Sumber primer adalah kesaksian langsung dari seorang saksi 

yang hadir pada peristiwa yang diceritakan 

1) Wawancara degan ketua  TPQ Al-Qalam  ustad Abdul Wahab 

                                                           
6 Margono, Metodelogi penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.  
7. Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015 
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2) Wawancara dengan pendongeng dengankak Firman  

3) Wawancara dengan santri TPQ Al-Qalam Menggungan yaitu 

Ismail Arafah  

b.  Sumber Sekunder  

  Sumber sekunder adalah  data yang diberikan pada peneliti yang 

secara  tidak langsung8, seperti dokumentasi mengenai profil sejara, 

struktur organisasi, progam kegiatan dan literature-literatur yang 

berkaitan dengan tema yang ditulis dalam penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara, 

observasi dan Dokumentasi berikut penjelasannya  

a. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertukar 

informasi atau ide melalui tanya jawab. Proses Pengumpulan data 

dengan proses tanya jawab lisan kepada pihak yang berkaitan, 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan interviewer9. Adapun wawancara dengan beberapa 

diantaranya :  

1. ketua TPQ  Al-Qalam Menggungan  yaitu ustad Wahab, untuk 

mengetahui secara global terkait penanaman akhlakul karimah 

dalam kegiatan majelis siroh  al- qalam  

                                                           
8 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kiantitatif, Kualitatif Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 
2017), 309. 
9 Sukandarrudi dan haryato, Dasar-da sar penelitian proposal penelitian, (Yogyakarta : 
Universitas Gadjah Mada Press, 2008), 45-46. 
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2. pengurus untuk memperoleh data tentang pelaksanaan penanaman 

akhlakul karimah melalui kegiatan majelis siroh al-qalam. 

Pengurus sebagai team koordinasi dalam kegiatan majlis siroh al-

qalam berlangsung. 

3. Pendongeng untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan 

dan materi yang akan di berikan kepada santri dala, penanaman 

akhlakul karimah melalui majlis siroh al-qalam 

4. Santriwan/santriwati, untuk mengetahui bagaimana respon atau 

dampak yang diterima dari anak melalui majlis siroh al-qalam   

b. Observasi  

  Pengumpulan data selanjutnya adalah mengambil data tentang 

bagaimana pelaksanaan berlangsung, respon anak dalam mengikuti 

Majlis siroh Nabawiyah. Observasi yang dilakukan untuk memperoleh 

data tempat dan kegiatan di Lembaga Koordinasi Guru Taman 

Pendidikan Al-  

1. Keadaan atau situasi kegiatan Majlis Siroh Al Qalam 

berlangsung.  

2. Letak dan lingkungan  

3. Respon anak dalam kegiatan berlangsung 

4. Tata alur waktu berjalannnya kegiatan.  
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c. Dokumentasi  

Pengumpulan data dokumentasi merupakan pengumpulan berupa 

data dokumen, berupa tulisan, gambar atau karya. Data dari dokmntasi 

dalam penelitaian ini merupakan untuk pendukung dari wawancara dan 

observasi. Data yang diperoleh dari pengambilan data ini adalah letak 

geografis, sejarah, visi misi, tujuan, struktur organisasi, data pengisi 

acara majlis siroh dan data yang bersangkutan dengan penanaman nilai 

karakter melalui majlis siroh nabawiyah di TPQ Al-qalam 

Menggungan.  

4.  Metode Analisis Data  

Analisis merupakan suatu cara untuk menguraikan suatu masalah 

menjadi bagian-bagian, hingga membentuk suatu yang jelas dan tepat 

sehingah memudahkan untuk pembaca dalam memahaminya. Ada tiga 

cara analisis data yaitu :  

a. Reduksi Data  

Setelah terkumpulnya data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi, kemudian diolah menjadi salah satu yang bisa dipelajari 

dan diputuskan. Sesuai fokus yang dlakukan peneliti tetang penanaman 

akhlakul karimah melalui majlis siroh al-qalam di TPQ Al-Qalam 

Menggungan, bertujuan untuk menyerderhanakan data dengan 

membuang data yang tidak ada kaitanyya dengan penelitian ini serta 

menyaring data  yang akan di kaji. 
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b.  Penyajian data  

Setelah terkumpulnya data dan telah tersaring langkah 

selanjutnya memberi kemungkinan yang akan ditarik kesimpulan. 

Dengan cara memberikan penyajian yang akan simpul memalui dalam 

bentuk naratif10. Teks naratif dapat disajikan dengan menggunakan 

table, grafik, diagram dan lain sebagainya. Dari bentuk teks tersebut 

memudahkan peneliti agar memudahkan memahami yang terjadi dalam 

merencanakan kerja selanjutnya.  

c.  Penarikan Kesimpulan  

Langkah terakhir dalam penganalisan metode  adalah pengumpulan 

data dengan menyimpulkan data yang terverifikasi  dari hasil tersebut 

ada temuan baru atau yang belum pernah ada. Dari data yang telah 

disajikan maka peneliti menganalisi sehingga data dapat dipaparkan 

untuk menarik kesimpulan. Dengan tahapan ini maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif11. Metode 

deduktif adalah metode penelitian kualitatif dari sesuatu yang global 

menuju sesuatu yang konkrit.  Peneliti dilakukan secara global 

kemudian menemukan dilapangann secara konkrit dan rinci. 

 

                                                           
10 Sandu siyoti dah Ali Sodik, Dasar Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 
Publishing, 2015), 101.  
11 Metode penelitian kualitatif yang bersifat abstrak,  yang difokuskan dengan teori yang telah 
dibuat selanjutnya dirumuskan pada hipotesis untuk mendapatkan kejadian-kejadian yang konkrit.  
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5. Keabsahan Data  

Setelah terkumpulnya data peneliti mengamati, melihat dokumen 

serta mengecek data-data yang sudah diperoleh. Dengan itu penelitian ini 

dapat diuji kebasahanya dan dapat ditanggung jawabkan. Keabsahan data 

valid tidaknya ada perbedaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Uji 

kreadibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, 

pengecekan data dari sumber, Teknik dan waktu. 

a. Triangulasi sumber yaitu menggali sumber yang berbeda untuk 

mendapatkan bukti tentang hal yang sama. 

b. Triangulasi teknik yaitu untuk memperoleh data dilakukan dengan cara 

yang berbeda. Dengan bertujuan untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. Sebagai contoh pengumpulan data dengan 

menggunakan Teknik interview dengan dilengkapi Teknik observasi dan 

dokumentasi12 

c. Triangulasi waktu yaitu pengulangan saat memeriksa secara berkala 

dengan waktu yang berbeda tentang hal yang sama. Waktu 

mempengaruhi keabsahan data, oleh karena itu data yang dikumpulkan 

secara berulang-ulang dalam waktu dan situasi yang berbeda dapat 

ditemukan kreadibilitas data.  

Pengambilan keabsahan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Dalam penelitian 

ini triangulasi sumber yang digunakan dengan berwawancara ketua 

                                                           
12 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019) 
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lembaga, panitia majlis siroh dan santri yang terlibat dalam penanaman 

akhlakul karimah di dalam majelis siroh al-qalam.  Sedangkan triangulasi 

teknik yaitu pengambilan data dengan menggunakan interview atau 

observasi dan dokumentasi. 

 

  


