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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi. 

1. Konsonan 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi) 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ś es dengan titik di atas ث

 Ja j Je ج

 Ha h ha dengan titik di bawah ح

 Kha kh kadan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet dengan titik di atas ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ş es dengan titik di bawah ص

 Dad ḍ de dengan titik di bawah ض

 Ta ţ te dengan titik di bawah ط

 Za ẓ zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Ga g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل
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 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Waw w We و

 Ham h Ha ھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya y Ye ى

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,transliterasinya sebagai berikut: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi) 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I اِ

 Dhammah U U ا ُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi) 

 Fathah dan ya ai a dan i ي

 Fathah danwaw au a dan u وْ 

 

Contoh: 

 kaifa BUKAN kayfa :َكْيف

 haula BUKAN hawla :َھْولَ 
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3. Penulisan Alif lam 

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال(aliflam 

ma‘arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yangmengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّْمسُ 

ْلَزلَة  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : اَلزَّ

 al-falsafah : اَْلفَْلَسفَة

 al-bilȃdu : ْلبهَلَداَ  

 

4. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Harakat Huruf Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi) 

 Fathahdan alif, fathah …︠ا ǀ ︠… و

dan waw 

ȃ a dan garis atas 

يِه   Kasrahdan ya ȋ i dan garis atas 

 Dhammahdan ya ȗ u dan garis atas .ُ.وْ

 

Garis datar di atas huruf a, i, ubisa juga diganti dengan garis lengkung seperti 

huruf v yang terbalik, sehingga menjadi ȃ, ȋ, ȗ. Model ini sudah dibakukan dalam 

font semua sistem operasi. 

Contoh: 

 mȃta : َماتَ 

 ramȃ : َرَمى

 qȋla : قهْيلَ 

 yamȗtu : یَُمْوتُ 
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5. Ta marbȗtah 

Transliterasi untuk ta marbȗtahada dua, yaitu: tamarbȗtahyang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinyaadalah [t]. 

Sedangkan ta marbȗtahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 

adalah [h].Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbȗtahdiikuti oleh 

katayang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka 

ta marbȗtahitu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfȃl: َرْوَضةُاألَْطفَاله 

لَة ْینَةُاَْلَفاضه  al-madȃnah al-fȃdilah : اَْلَمده

ْكَمةُ   al-hikmah :  اَْلحه

 

6. Syaddah (Tasydȋd) 

Syaddah atau tasydȋd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkandengan sebuah tanda tasydȋd (  ِ ), dalam transliterasi ini 

dilambangkan denganpengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

Contoh: 

 rabbanȃ : َربَّناَ 

ْيناَ   najjaȃnȃ : نَجَّ

 al-haqq : اَْلَحق  

مَ   nuʻima : نُعّه

 aduwwun‘ : َعدُو  

Jika huruf ىber-tasydȋddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ّى ِه ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ȃ). 

Contoh: 

 Ali  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعلهى  

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعَربهى  
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murȗna : تَأُْمُرْونَ 

 ‘al-nau : اَلنَّْوعُ 

 syai’un : َشْيء  

ْرتُ   umirtu : أُمه

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,kata Hadis, Sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bilakata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam 

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, 

dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian 

dari teks Arab. 

Contoh: 

Fi al-Qur’an al- Karim 

Al-Sunnah qabl al-tadwȋn 

 

9. Lafz al-Jalȃlah  (هللا) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudȃf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpahuruf 

hamzah. 
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Contoh: 

 billȃh بِاللُِ      dȋnullȃh اللِهِدْينُ 

Adapun ta marbȗtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalȃlah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

مُْ  hum fi rahmatillȃh اللِهَرْحَمِةفِْيه 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) 

dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama/Nim     : Sarmila/18.19.2.02.0029 

Judul Tesis    : Manajemen Pendidikan Akhlak Santri di Pondok Pesantren   

Modern Babussa’adah Bajo Kabupaten Luwu. 

Pembimbing        : 1. Dr. Nurdin K, M.Pd 

      2. Dr. Kartini, M.Pd 

 

Kata-kata kunci : Manajemen Pendidikan, Akhlak Santri 

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah gambaran  manajemen dan 

penerapan pendidikan akhlak santri di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah 

Bajo.  

Secara metodologis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

mencari, menganalisis dan membuat interpretasi data yang ditemukan melalui 

studi dokumen, wawancara dan pengamatan. Data yang telah dikumpulkan 

diperiksa keabsahannya melalui standar keabsahan data berupa keterpercayaan, 

keteralihan, keterandalan dan kepastian. Teknik analisis data yang dilakukan 

adalah dengan mereduksi, menyajikan dan membuat kesimpulan hasil penelitian.  

Hasilpenelitian yaitu : 1. Perencanaan pendidikan akhlak di Pondok 

Pesantren Modern Babussa’adah Bajo sejak awal berdirinya menempatkan akhlak 

sebagai prioritas utama dalam gerakan dakwah dan pendidikannya, 2. 

Pengorganisasian dilakukan dengan cara penetapan tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang serta mekanisme kerja sehingga tujuan dapat tercapai, 3. Pelaksanaan 

pendidikan akhlak di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo menempatkan 

kesempurnaan akhlak sebagai sasaran utama dalam proses pendidikan akhlak, 4. 

Pengawasan pendidikan akhlak santri dilakukan secara bersama-sama keluarga 

besar pondok pesantren, masyarakat setempat serta orang tua santri, 5. Evaluasi 

pendidikan akhlak di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo 

memperlihatkan peningkatan yang signifikan terutama dalam pengaplikasiannya 

dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan pondok pesantren maupun 

dilingkungan keluarga. 

  Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo menempatkan 

kesempurnaan akhlak sebagai sasaran utama dalam proses pendidikan Islam dan 

target yang menjadi acuan dalam pendidikan akhlak adalah menghasilkan output 

yang dapat menjadi panutan masyarakat. 
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Title                 : Education Management of Students’ Moral Pondok        

Pesantren Modern Babussa’adah Bajo Kabupaten Luwu. 
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                2. Dr. Kartini, M.Pd 

 

Keywords: Education Management, Students’ Moral 

 

 The main problem in this study was the description of the management 

and application of moral education of students in the Babussa'adah Bajo Modern 

Islamic Boarding School. 

      Methodologically this research was a qualitative research by searching, 

analyzing and making interpretation of data found through document studies, 

interviews and observations. The data that had been collected were checked for 

validity through data validity standards in the form of trustworthiness, reliability, 

reliability and certainty. The data analysis technique used was reducing, 

displaying and drawing conclusions from the results of the study. 

 The results of the research are: 1. Planning of moral education in the 

Islamic Boarding School of Babussa'adah Bajo since its inception, placing morals 

as a top priority in the preaching and education movement, 2. Organizing is done 

by establishing tasks, responsibilities, and authority as well as work mechanisms 

so that the objectives can be achieved, 3. Implementation of moral education in 

Modern Islamic Boarding School Babussa'adah Bajo puts the perfection of 

morality as the main target in the process of moral education, 4. Supervision of 

moral education of students is carried out jointly with the big family of Islamic 

boarding schools, local communities and parents of students, 5. Evaluation of 

moral education in Modern Islamic Boarding School Babussa'adah Bajo shows a 

significant increase, especially in its application in daily life both in the boarding 

school environment and family environment. 

 Babussa'adah Bajo Modern Islamic Boarding School places the 

perfection of morality as the main target in the process of Islamic education and 

the target that becomes the reference in moral education is to produce outputs that 

can be a role model for the community. 
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 تجريدُالبحث

 

باجو  ةادعسال بابالحدیث ي مطلبة المعهد اإلسَلإدارة التربية األخَلقية ل. "2020،ُسرميال

بحث شعبة إدارة التربية اإلسَلمية جامعة فالوفو اإلسَلمية الحكومية. ". ووولمركز 

 .كارتينيونور الدین ك اأشرف عليه

 

طلبة المشكلة الرئيسية في ھذه الدراسة ھي وصف إدارة وتطبيق التربية األخَلقية ل

 .ووولمركز باجو  ةادعسال بابالحدیث ي مالمعهد اإلسَل

منهجيا ھذا البحث ھو بحث نوعي من خَلل البحث والتحليل والتفسير للبيانات 

والمَلحظات. یتم التحقق من صحة البيانات  ،المقابَلت، الموجودة من خَلل دراسات الوثائق

موثوقية ویقين.  ،بساطة،صداقيةالتي تم جمعها من خَلل معایير صَلحية البيانات في شكل م

 من نتائج الدراسة.واستخَلص نتائج  ،تقدیم،التقليلالإن تقنية تحليل البيانات المستخدمة ھي 

 بابالحدیث ي مالمعهد اإلسَلخَلقية في . تخطيط التربية األ1ونتائج البحث ھي: 

. یتم 2وضع األخَلق على رأس أولویات حركة الوعظ والتعليم، قد  باجومنذ نشأته ةادعسال

المسؤوليات والسلطة وآليات العمل بحيث تكون األھداف  ،التنظيم من خَلل تحدید المهام

باجو  ةادعسال بابالحدیث ي مالمعهد اإلسَل. تطبيق التربية األخَلقية في 3، ایمكن تحقيقه

شراف على . یتم اإل4یضع الكمال األخَلقي كهدف رئيسي في عملية التربية األخَلقية، 

لمجتمع المحلي وأولياء وا اإلسَلميدعهالمعشيرة باالشتراك مع  ةبالتربية األخَلقية للطل

باجو ةادعسال بابث الحدیي مالمعهد اإلسَلیم التربية األخَلقية في و. یظهر تق5، ةبالطلأمور 

 .د والبيئة األسریةعهزیادة كبيرة، خاصة في تطبيقها في الحياة اليومية في كل من الم

في  ارئيسي اباجو كمال األخَلق ھدف ةادعسال بابالحدیث ي مالمعهد اإلسَلضع ی

عملية التربية اإلسَلمية والهدف الذي یصبح المرجع في التربية األخَلقية ھو إنتاج 

 .قدوة للمجتمع واكونییمكن أن  ين بحيثخرجتمال
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Hidup tidak bisa lepas dari pendidikan karena manusia diciptakan bukan 

sekedar untuk hidup.Ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup yang mesti 

diwujudkan dan itu memerlukan ilmu yang diperoleh lewat pendidikan. Inilah 

salah satu perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, yang membuatnya 

lebih unggul dan lebih mulia. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang 

memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi mendatang. Dengan 

pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan 

bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan. 

Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa membimbing perubahan 

dan perkembangan hidup serta kehidupan umat manusia.Demikian strateginya 

peranan pendidikan tersebut, sehingga umat manusia senantiasa konsen terhadap 

masalah tersebut.Bagi umat Islam, menyiapkan generasi penerus yang berkualitas 

dan bertanggung jawab melalui pendidikan itu merupakan suatu tuntutan dan 

keharusan. 

Pendidikan akhlak merupakan permasalahan utama yang menjadi 

tantangan manusia sepanjang sejarahnya. Sejarah bangsa-bangsa yang diabadikan 

dalam al-Qur’an baik kaum Ad, Tsamud, Madyan maupun kaum-kaum lain yang 

didapat dalam buku-buku sejarah menunjukkan bahwa suatu bangsa akan kokoh 

apabila akhlaknya kokoh dan sebaliknya suatu bangsa akan runtuh bila akhlaknya 

rusak. 



2 

 

 
 

Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral (akhlak) 

dan keutamaan perangai, tabiat yang dimiliki dan harus dijadikan kebiasaan oleh 

anak sejak kanak-kanak hingga ia menjadi mukallaf. Tidak diragukan bahwa 

keutamaan moral, perangai dan tabiat merupakan salah satu buah iman yang 

mendalam, dan perkembangan religious yang benar.1Pendidikan akhlak baik 

berdasarkan kepada iman yang kuat, oleh karena itu penanaman iman harus 

menggunakan metode yang menyentuh hati karena iman adanya di hati yang 

berpengaruh kepada siswa. 

Tujuan utama pendidikan akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada 

dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah 

digariskan oleh Allah swt.Akhlak mulia merupakan tujuan pokok dalam 

pendidikan akhlak Islam. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika 

perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. 

Sehingga hal inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat.2 

Sedangkan menurut al-Ghazali, tujuan utama pendidikan adalah 

pembentukan akhlak.Beliau mengatakan bahwa tujuan murid dalam mempelajari 

segala ilmu pengetahuan pada masa sekarang adalah kesempurnaan dan 

keutamaan jiwanya. Pendapat al-Ghazali itu seperti yang dikutip oleh Zainuddin 

yang menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan 

Islam )pendidikan yang dikembangkan oleh kaum muslimin), dan Islam telah 

                                                        
1Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 

1990), 174  

 
2Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 159 
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menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan 

Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan yang sebenarnya dari 

pendidikan.3 

Pendidikan Islam telah berlangsung sejak nabi Muhammad saw diutus 

sebagai rasul. Awal mula pendidikan berlangsung secara sederhana, dengan 

masjid sebagai pusat pembelajaran. Al-Qur’an dan hadits sebagai kurikulum 

utama dan rasulullah sendiri berperan sebagai guru dalam proses pendidikan 

tersebut. Setelah rasulullah saw wafat, Islam terus berkembang. Kurikulum 

pendidikan yang awalnya hanya terbatas pada al-Qur’an dan hadits mulai 

berkembang dengan masuknya ilmu-ilmu baru yang berasal dari luar Jazirah Arab 

yang telah mengalami kontak dengan Islam; baik dalam bentuk peperangan 

maupun dalam bentuk hubungan damai. 

Pendidikan sangat diperlukan, terlebih dalam kehidupan manusia saat 

ini.Era globalisasi memicu terjadinya perubahan-perubahan yang begitu signifikan 

dan kompleks, baik perubahan pada nilai maupun struktur yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia.Oleh karenanya, pendidikan menjadi kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan akan sangat mustahil bagi 

manusia untuk dapat hidup dan berkembang sejalan dengan perubahan zaman.4 

Tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan 

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu 

                                                        
3Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 44 

 
4Muhammad  Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: ar-Ruzz, Media Group, 

2008), 35 
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survive(bertahan hidup) dalam menghadapi berbagai kesulitan.5Setiap upaya atau 

program yang dilakukan pemerintah melalui departemen pendidikan, diharapkan 

mampu memberikan hasil yang mengarah pada tercapainya tujuan dari masing-

masing program yang merupakan komponen dari ketercapaian tujuan yang lebih 

besar. Tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 

1945 adalah sebagai berikut: 1) mencerdaskan kehidupan bangsa, 2) 

mengembangkan konsep manusia seutuhnya, 3) konsep manusia yang beramal 

religious, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, cakap, sehat dan sadar sebagai 

warga dan bangsa.6 

Pendidikan Islam adalah realisasi dari fungsi rububiyahAllah terhadap 

manusia dalam menyiapkan dan membimbing manusia selama mengemban tugas-

tugasnya sebagai khalifah dan untuk mencapai tujuan hidupnya di dunia dan di 

akhirat.7Dalam mengemban tugas kekhalifahan yang mencakup kemampuan dari 

segi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan, juga menanamkan citra 

kepribadian yang mantap sebagai hamba Allah. 

Selain itu, dalam pendidikan Islam perlu keseimbangan hidup meliputi 

beberapa prinsip, yakni keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara 

                                                        
5H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

50 

 
6Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 71 

 
7Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, Dasar-dasar Kependidikan Islam, (Surabaya: Karya 

Abditama, 1996), 61 
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kehidupan jasmani dan rohani antara kepentingan individu dan sosial serta 

keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan amal.8 

Negara Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem pemerintahan 

Islam, dasar-dasar hukum negara tidak sepenuhnya diambil dari al-Qur’an dan 

hadits, namun nilai-nilai ajaran Islam sangat kental dan mendarah daging dalam 

kehidupan masyarakat, hal ini tidak lain karena warga negara Indonesia mayoritas 

memeluk agama Islam, sehingga nilai-nilai pendidikan Islam juga mempengaruhi 

tujuan dan sistem pendidikannya.  

Menurut Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah yang mengutip 

pendapat Imam al-Ghazali, tujuan pendidikan dalam Islam adalah pendidikan 

yang mempunyai dua tujuan, yaitu: 1) kesempurnaan manusia yang puncaknya 

adalah dekat kepada Allah, 2) kesempurnaan manusia yang puncaknya adalah 

kebahagiaan dunia dan akhirat.9 

Dalam kegiatan pendidikan terjadi pembinaan terhadap perkembangan 

potensi peserta didik untuk memenuhi kelangsungan hidupnya secara pribadi dan 

kesejahteraan kolektif dimasyarakat. Peran guru disini juga sangat diperlukan, 

guru harus menyadari perannya sebagai orang yang dipercaya, dan penasehat 

secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu 

kesehatan mental, serta berakhlak mulia. Diantara makhluk hidup dimuka bumi 

                                                        
8Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 197 

 
9Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam Menggali Tradisi 

Mengukuhkan Eksistensi, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 73 
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ini, manusia merupakan makhluk yang unik, dan sifat-sifatnya pun berkembang 

secara unik pula.10 

Melihat realitas pendidikan yang ada di Indonesia, dimana output 

pendidikan masih belum memberikan hasil yang optimal jika dilihat dari sisi 

tujuan pendidikan, diantaranya masih banyak ditemukan pejabat-pejabat yang 

melakukan korupsi, pelajar yang tawuran, pelecehan seksual, perampokan, 

pemerkosaan dan lain sebagianya yang jika dilihat permasalahan yang muncul 

tersebut bukan karena rendahnya tingkat berfikir manusianya, melainkan 

rendahnya moral yang tercermin dari sikap perilaku (attitude). Realita pendidikan 

tersebut menunjukkan bahwa masih perlu adanya pemilihan dan penerapan 

metode pendidikan di Indonesia yang mampu menjadikan pembelajaran di 

lembaga-lembaga pendidikan baik formal, nonformal dan informal, mampu 

menyukseskan tujuan pendidikan dengan fokus pembentukan moral anak didik 

melalui pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian anak didik yang lebih baik. 

Oleh karenanya, menurut hemat peneliti, dengan melihat besarnya peran dan hasil 

pendidikan Islam selama ini dalam membentuk kepribadian anak didik, hal itu 

bisa dijadikan alternative solusi untuk pendidikan kita di Indonesia. 

Saat ini kemerosotan moral yang terjadi di Indonesia tergambar dengan 

jelas disebabkan merosotnya pembinaan akhlak.Krisis moral yang dianggap 

sebagai jurang yang mendekatkan manusia kepada kekafiran dan perpecahan 

hendaknya dibentengi dengan implementasi syariah Islam di tengah kehidupan 

berbangsa dan bernegara sehingga ajaran Islam dapat mengubah kondisi umat 

                                                        
10E. Mulyasa, Revolusi Mental Dalam Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015), 178 
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menjadi lebih maju sebagai upaya peningkatan akhlak demi tercapainya 

kebahagiaan dunia akhirat. 

Gejala kemerosotan moral anak remaja sudah benar-benar 

mengkhawatirkan di Indonesia.Fase dimana remaja berusaha keras untuk menjadi 

seorang pribadi yang mandiri yang penuh dengan gejolak emosi bahkan kadang 

frustasi. 

Selanjutnya dari data riset CATAHU (Catatan Tahunan) 2016 sebagai 

pembanding untuk mengetahui lonjakan grafis tersebut dapat dilihat dari berbagai 

ranah, dari (1) segi ranah personal; berbeda dari CATAHU data 2014 dimana 

kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, di tahun 2015 kekerasan seksual 

naik di peringkat kedua, bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah pemerkosaan 

72% atau 2.399 kasus, pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% 

atau 166 kasus. Sedangkan (2) dari segi ranah komunitas; sebanyak 5.002 kasus 

(31%) terjadi di ranah komunitas, pada tahun 2015 sama seperti tahun 2014, 

kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%). Jenis kekerasan seksual di 

komunitas tertinggi adalah pemerkosaan (1.657 kasus), lalu pencabulan (1.064 

kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lain (130 kasus), 

melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan pemerkosaan (6 kasus).11 

Data di atas, menunjukkan betapa banyak kelakuan para generasi penerus 

bangsa ini yang semakin tahun semakin meningkat peringkatnya.Tentu saja 

phenomena ini sangatlah mengkhawatirkan karena pada pundak remaja inilah 

                                                        
11National Commission On Violence Against Woman. Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu), (Jakarta: 

2016), 1 
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harapan kita sematkan sebagai generasi penerus bangsa, dan harapan itu akan 

memudar apabila remaja terjerumus dalam pergaulan bebas dan seks bebas. 

Manajemen pendidikan adalah seluruh proses kegiatan bersama dalam 

bidang pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada yang 

dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan. Hasil yang diharapkan dari 

manajemen pendidikan adalah produktivitas lembaga pendidikan.Produktivitas 

lembaga pendidikan dapat dilihat dari efektivitas dan efesiensi.Efektivitas adalah 

kesepadanan antara masukan yang merata dan keluaran yang banyak dan bermutu 

tinggi, sedangkan efesiensi adalah merujuk pada motivasi belajar yang tinggi, 

semangat belajar dan kepercayaan.Tantangan pendidikan untuk menghasilkan 

SDM yang berkualitas dan tangguh semakin berat.Pendidikan tidak cukup hanya 

berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun juga harus 

mampu membentuk dan membangun sistem keyakinan dan kepribadian kuat 

setiap siswa sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan 

tujuan hidupnya.12 

Sumber daya manusia merupakan aset atau kekayaan lembaga pendidikan 

yang perlu dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan pendidikan. Aset 

manusia menjadi sangat penring dan utama karena keberhasilan dalam pendidikan 

didasari pada pengelolaan sumber daya manusia agar outputyang dihasilkan 

mempunyai standar pendidikan yang bermutu. Manajemen sumber daya manusia 

berfungsi sebagai pengatur dan pengelola pendidikan untuk menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Sumber 

                                                        
12M. Furqan Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, 

(Surakarta: Yuma Pressindo, 2010), 22. 
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daya manusia disekolah/madrasah mempunyai peran dalam peningkatan mutu 

pendidikan sebagai pengatur dan pengelola pendidikan.Oleh karenanya, kualitas 

sumber daya manusia juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan secara simultan.13 

Pada kenyataannya terdapat berbagai kendala yang dialami oleh lembaga 

pendidikan terkait pengelolaan aset sumber daya manusia dan pengelolaan aset 

sumber daya manusia dan pengelolaan dana yang tidak efektif sehingga pada 

akhirnya berujung pada istilah “gulung tikar” atau ditutup.14 

Pondok Pesantren mempunyai peranan yang penting dalam 

mempersiapkan penerus bangsa agar tidak hanya cerdas atau pandai saja, tetapi 

juga bertaqwa, berperilaku baik, bertanggung jawab, dan mempunyai etika yang 

baik. Dengan kata lain, pondok pesantren berperan untuk menumbuh 

kembangkan, membentuk, dan memproduksi pendidikan berwawasan ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik atau ranah kompetensi sikap spiritual dan sikap 

sosial, pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat membentuk karakter yang 

kuat berbasis iman dan takwa dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tujuan pendidikan pesantren ialah menciptakan dan mengembangkan 

kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

swt, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelayanan masyarakat, 

mandiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau 

                                                        
13 Atika, “Seni Mengelola Aset Berbasis Wealth Management di Lembaga 

Pendidikan Islam Yogyakarta,” in Prosiding, The 1 Annual Conference on Islamic Education 

Management (ACIEM) “Islamic Education Management for Millenial Generation: Quality and 

Competitiveness” (Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi MPI (PPMPI), 2018 

 
14Usman Hadi, Setahun Yayasan Kisruh Siswa Tidak Boleh Jadi Korban, Diakses 

dari https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4078506/setahun-yayasan-sekolah-kisruh-siswa-

tidak-boleh-jadi-korban-,pada tanggal 21 Maret 2019  

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4078506/setahun-yayasan-sekolah-kisruh-siswa-tidak-boleh-jadi-korban-,pada
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4078506/setahun-yayasan-sekolah-kisruh-siswa-tidak-boleh-jadi-korban-,pada
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menegakkan agama Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat 

izzul Islam wal muslimin(dalam perubahan Islam) dan mencintai ilmu dalam 

rangka mengembangkan kepibadian muslim.15 

Pendidikan akhlak itu penting dan strategis dalam kehidupan, dan pondok 

pesantren mempunyai tanggung jawab dan peran dalam mewujudkan hal ini agar 

santri mempunyai jiwa yang berbudi luhur dan bertanggung jawab. Kepribadian 

qur’ani yaitu kepribadian yang senantiasa mendekatkan diri dan mengharapkan 

keridhoan Illahi dalam setiap aktifitas yang dilakukannya, kepribadian luhur, 

kokoh, tak tergoyahkan oleh bujuk rayu dan hawa nafsu serta tata cara kehidupan 

yang rendah (tercela) dan menyesatkan.16 Kepribadian yang kuat tersebut, akan 

membentuk karakter yang kuat berbasis iman dan takwa dan mampu 

mengimplementasikan dalam kehidupannya. 

Tujuan pendidikan nasional menghendaki manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Konsekuensi 

tujuan pendidikan nasional tersebut memberikan kesadaran bagi kita bahwa proses 

pendidikan bukan hanya menciptakan peserta didik yang cerdas intelektualnya, 

namun harus menuju sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan 

berakhlakul qarimah. Kekokohan sejarah peradaban manusia ditentukan oleh 

tinggi rendahnya akhlak manusia. 

 

                                                        
15Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: 

Diva Pustaka, 2005), 92 

 
16Hasan Basri, Paradigma Baru Sistem Pembelajaran (Bandung:Pustaka Setia, 

2015), 85 
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Al-Qur’an menyebutkan dalam QS. Al-A’raf /6:96 sebagai berikut: 

 

    

  

   

   

   

       

Terjemahnya : 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah 

kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 

mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka 

disebabkan perbuatannya.17 

 

Ajaran al-Qur’an memberikan tekanan pada bidang akhlak, sehingga dapat 

dikatakan inti ajaran al-Qur’an adalah pembinaan akhlak tetapi dalam arti yang 

luas.Beberapa ketentuan al-Qur’an mendidik manusia berakhlak luhur.18 

Para tokoh pendidikan abad lampau juga menekankan pentingnya 

pendidikan akhlak sebagai salah satu landasan dasar dari sebuah proses 

pembentukan perilaku, watak/karakter dalam pendidikan. Ibnu Taimiyah dan al-

Ghazali misalnya, meskipun hanya mengklasifikasikan pendidikan menjadi dua 

golongan besar yaitu pendidikan rohani (tauhid) dan pendidikan jasmani, namun 

pembahasan termasuk pendidikan iman, akhlak dan hukum. Begitu juga yang 

dilakukan Ibnu Khaldun yang meletakkan pendidikan keagamaan (iman), akhlak 

dan sosial kemasyarakatan dalam proses pendidikannya. Pemikiran-pemikiran 

                                                        
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: PT Syaamil 

Cipta Media, 2011), 163 

 
18Nurcholist Madjid, Tantangan Politik Negara Islam (Malang:Pustaka Zamzani, 1993), 

25 
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para tokoh terdahulu ini digali langsung dari sumber-sumber ajaran Islam yaitu al-

Qur’an dan Hadis.19 

Al-Qur’an menempatkan pendidikan akhlak sebagai salah satu fondasi 

dasar pendidikan. Ada tiga aspek besar yang dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu: 

pertama, aspek tauhid atau akidah, yaitu berhubungan dengan upaya pembersihan 

diri dari bahaya syirik dan keberhalaan, serta pendidikan jiwa yang terkait rukun 

iman; kedua, aspek akhlak, yaitu yang berhubungan dengan upaya pendidikan diri 

atau jiwa agar menjadi insan mulia, dan mampu membangun hubungan baik antar 

sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Implikasi positifnya adalah jujur, 

sabar, amanah, lemah lembut, penyayang dan lainnya; ketiga, aspek hukum yaitu 

tataran peraturan yang ditentukan berdasarkan diktum dan pasal tertentu dalam al-

Qur’an yang mesti diikuti (ittiba’).20 Berdasarkan ayat tertentu yang mengatur 

hubungan makhluk dengan sang Khalik seperti hukum-hukum ibadah mahdah 

(shalat, puasa, zakat, haji); Terkait hal yang mengatur hubungan antar manusia, 

seperti hukum-hukum nikah, keluarga, waris dan lainnya; hal-hal yang mengatur 

muamalah, seperti perniagaan, utang piutang, keuangan, dan lainnya; hal-hal 

jinayat (pidana), seperti hukum qishash, pembunuhan, pencurian, bahkan 

termasuk juga hukum peperangan, perdamaian, perjanjian, dan lainnya. 

Akhlak dapat dimaknai sebagai kualitas-kualitas mental, sikap dan 

perilaku pada diri manusia yang berhubungan dengan sang Khalik. Untuk 

mencapai kesempurnaan akhlak seorang muslim dapat melalui dengan dua cara: 

                                                        
19Ulil Amri Syafri, Ulum Al Hadis (Bandung:Pustaka Setia,2012), 70. 

 
20Syaikh Saltut, Ulum Al-Hadis(Bandung:Pustaka Setia,2012), 65 
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pertama, melalui karunia Allah yang menciptakan manusia dengan fitrah yang 

sempurna, akhlak yang baik, nafsu syahwat yang tunduk pada akal dan agama. 

Cara ini biasanya ditujukan kepada para nabi dan rasul Allah; kedua, melalui cara 

bersungguh-sungguh dan latihan dengan proses pendidikan akhlak, ini yang 

dilakukan oleh manusia biasa. Akhlak seorang muslim juga dapat dipupuk melalui 

proses melawan hawa nafsu. Artinya bukan berarti membunuhnya tetapi hanya 

mengawal dan mendidiknya agar mengikuti panduan akal dan agama.21 

Untuk membentuk akhlak yang baik pada diri santri, diperlukan 

pengaturan yang sistematis, seperti halnya manajemen pengajaran atau proses 

pembelajaran atau diperlukan sebuah manajemen khusus yang dikembangkan 

pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas akhlak. Manajemen pendidikan akhlak 

perlu dilakukan karena penanganan kualitas akhlak santri merupakan suatu tugas 

yang berat dan penuh tantangan.Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan 

langkah terpadu dari berbagai pihak. 

Pondok pesantren secara tegas dan terencana harus mempunyai 

perencanaan sistem manajemen pendidikan akhlak tersebut, terdapat strategi yang 

dapat ditempuh untuk menanamkan nilai-nilai moral dan sekaligus sanksi yang 

diberlakukan bagi santri yang melanggar aturan. 

Pendidikan akhlak pada prinsipnya merupakan hal yang sangat esensial 

dalam kehidupan manusia yang hanya mampu dilakukan dengan pendekatan 

agama, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta fasilitas 

                                                        
21Ulil Amri Syafri, Ulum Al Hadis (Bandung:Pustaka Setia,2012), 72. 
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komunikasi, ternyata sangat erat kaitannya, dapat menjawab dampak negatif 

tersebut. 

Akhlak merupakan salah satu bagian yang sangat urgen dari perincian 

kesempurnaan tujuan pendidikan Islam. Oleh sebab itu pendidikan merupakan 

pondasi yang vital dalam membentuk insan yang berakhlak mulia, guna 

menciptakan manusia yang bertakwa dan menjadi seorang muslim yang sejati. 

Mengingat pentingnya akhlak bagi suatu bangsa perlu adanya keseriusan dalam 

pembinaan akhlak terhadap peserta didik yang nerupakan calon pemimpin masa 

depan. Hal ini selaras dengan tujuan utama pendidikan Islam menurut al-Ghazali 

“pendidikan Islam tujuan utamanya adalah pembentukan akhlak al-karimah”.22 

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada 

di Indonesia memiliki tanggung jawab lebih besar untuk melahirkan santri yang 

cerdas keagamaannya, juga mulia akhlaknya. Tujuan pendidikan di pondok 

pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu 

kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berakhlak mulia, 

mandiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau 

menegakkan agama Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat, 

dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.23 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam memegang 

peranan penting dalam mengembangkan dan menanamkan akhlak dan mental bagi 

santri untuk menghasilkan manusia yang berbudi pekerti luhur yang berhubungan 

                                                        
22SyamsulNizar,FilsafatPendidikanIslam(Jakarta: CiputatPress,2005),87. 

 
23M.Sulthon Masyhuddan Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: 

Diva Pustaka, 2005), 92. 
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dengan sesama manusia, hubungan dengan alam dan hubungan dengan Allah 

swt.Sehingga dapat dirasakan menjadi rahmat bagi semesta alam. 

Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo yang terletak di kecamatan 

Bajo Kabupaten Luwu, sebagai institusi pendidikan Islam menjadi wadah generasi 

atau remaja yang mencerminkan kepribadian luhur mereka. Dalam kesehariannya, 

santri atau siswa pondok pesantren beraktivitas penuh selama 24 jam berada 

dilingkungan pesantren, sehingga pada hakikatnya belajar akidah akhlak bagi para 

santri tidak saja hanya di dalam kelas, namun secara praktik juga diberikan 

pembinaan intens di luar kelas. Oleh karena itu, strategi pembelajaran mata 

pelajaran akhlak di pondok pesantren memiliki keunikan tersendiri, dimana teori-

teori yang diajarkan di dalam kelas langsung diterjemahkan kedalam aktivitas 

kehidupan sehari-hari dan mendapat kontrol dari guru mata pelajaran yang 

bersangkutan.Di madrasah ini tampak jelas penghormatan santri terhadap gurunya 

begitu tinggi. Hal ini antara lain tercermin dalam bentuk “cium tangan” saat 

bersalaman dengan guru mereka, sikap tunduk dan hormat saat berpapasan, 

mengucapkan salam bila bertemu. Dalam sikap berpakaian baik dalam kegiatan 

belajar maupun diluar kelas para santri diharuskan memakai kopiah/peci, 

sedangkan santriwati memakai kerudung (jilbab). Disiplin waktu baik ketika 

proses KBM, maupun di luar KBM seperti dalam pelaksanaan shalat secara 

berjamaa’ah, serta disiplin di dalam asrama yang meliputi jam tidur (istirahat) dan 

jam bangun pagi. 

Selain berupa keunikan, tentunya fenomena tersebut merupakan 

keistimewaan tersendiri bagi sebuah sistem atau lembaga pendidikan, untuk lebih 
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dapat memaksimalkan hasil belajar yang sangat baik sehingga dapat melahirkan 

generasi-generasi yang unggul baik intelektual begitu juga moral.Karena 

perbincangan moral adalah perbincangan yang sampai saat ini tidak pernah putus 

untuk dikaji dan dibicarakan, melihat begitu mirisnya kondisi sosial dan perilaku 

anak bangsa dewasa ini. 

B. Batasan Masalah  

Penelitian ini penulis membatasi permasalahan yaitu berkaitan dengan 

manajemen pendidikan akhlak santri Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo dalam kesehariannya, baik pendidikan akhlak pada 

waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun pendidikan akhlak di luar jam 

sekolah. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaranmanajemen pendidikan akhlak di Pondok 

Pesantren Modern Babussa’adah Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu ? 

2. Bagaimana penerapan akhlak santri di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu? 

D. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Gambaran manajemen pendidikan akhlak santri di Pondok Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo 
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2.  Penerapan akhlak santri dalam kesehariannya. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pembaca, baik yang 

bersifat teori maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a). Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang 

pengembangan konsep pendidikan pembinaan akhlak dalam membentuk santri 

yang berpribadi muslim (generasi Rabbani). 

b). Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam penerapan konsep 

pendidikan akhlak santri, khususnya santri  Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo. 

c). Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a). Bagi pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan 

manajemen pendidikan akhlak santri. 

b). Bagi lembaga penyelenggara pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan 

pendidikan akhlak yang telah dilakukan oleh pihak pondok pesantren sehingga 

dapat memberikan masukan kepada pihak pondok dalam hal upaya peningkatan 

akhlak santri dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian saat ini sedang 

penulis teliti sebagai berikut: 

1. Tesis yang berjudul “Pendidikan Akhlak dalam Membentuk 

Kepribadian Muslim (Studi Penelitian pada kelas VII MTs Al-Islamiyah Jakarta 

Barat)” yang diteliti oleh Nur Azizah Program Pascasarjana di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (a) 

sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan akhlak adalah dengan 

memberikan teladan yang baik kepada siswa, (b) kurikulum pendidikan akhlak 

yang digunakan adalah yang terdapat di dalam KTSP tentang berbakti kepada 

orang tua, tolong menolong, bahaya narkoba dan iman kepada Allah swt., (c) 

metode pendidikan akhlak yang digunakan para pengajar adalah metode ceramah, 

studi banding, tanya jawab, pembiasaan, hukuman dan latihan, (d) sarana 

pendidikan akhlak yang digunakan adalah majalah dinding, pelaksanaan zakat, 

kotak amal, perpustakaan dan musholla, (e) sistem evaluasi pendidikan akhlak 

dengan ujian lisan, ujian tulisan, pelaksanaan ibadah dan keaktifan siswa. 

2. Khatami Ayu Rini, dengan judul tesis “Pendidikan Akhlak dalam 

Membentuk Kepribadian Anak di Kalangan Keluarga Muslim Desa Gelora 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”, mahasiswi Pascasarjana 

UIN Sumatera Utara pada tahun 2016.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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tahapan pendidikan akhlak serta metode pendidikan akhlak yang dilakukan oleh 

orang tua untuk membentuk kepribadian anak.Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: 

tahapan pendidikan akhlak yang dilakukan orang tua dalam membentuk 

kepribadian anak adalah mengajarkan dan membiasakan anak beribadah kepada 

Allah swt., mengajarkan rasa kepedulian anak terhadap diri sendiri dan orang lain, 

mengajarkan cara membersihkan diri, dan mengajarkan rasa kemandirian kepada 

anak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Leliana Marpaung (2011), Tesis, 

“Strategi Pembinaan Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kisaran”, Institut 

Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 

Madrasah Aliyah Negeri Kisaran telah menerapkan hampir seluruh strategi 

pembinaan akhlak. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

strategi pembinaan adalah faktor penghambat yang berasal dari siswa, yang ada 

siswa yang masih sulit dibina dan guru yang belum siap untuk maju dan anggapan 

pembinaan akhlak siswa semata-mata tanggung jawab bimbingan 

konseling.Solusinya adalah sekolah memberikan pembimbingan secara kontinu 

bahwa akhlak itu sangat penting dan mengajak guru untuk bersama bertugas dan 

bertanggung jawab terhadap pembinaan akhlak siswa. Sedangkan hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa aplikasi strategi pembinaan akhlak sudah berjalan 90%. 
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B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Manajemen Pendidikan 

Pengertian Manajemen dikemukakan Parker  adalah Seni melaksanakan 

pekerjaan melalui orang- orang (the art of getting things done through people).1 

Sufyarma mengutip dari Stoner mengatakan: Manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien.2 

Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal 

kata “manus” yang berarti tangan dan “agree” yang berarti melakukan.3 Pendapat 

lain, manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung 

management yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. 

Sedangkan kata management berasal dari akar kata to manage yang artinya 

mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan.4Pengertian 

tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, 

mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu 

mengemukakan, menata dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, 

                                                        
1Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2011), 5 
 
2Sufyarma, Kapita Selekta Manajemen Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2004), 188-189 

 
3 Jaja Jahari dan Amrullah Syarbini, Manajemen Madrasah Teori, Strategi, dan 

Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), 1 

 
4John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2007), 462. 
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mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan 

yang lainnya. 

Menurut Howard M. Carlise dalam Deden Maqbullah bahwa manajemen 

adalah proses mengarahkan, mengoordinasikan, dan mempengaruhi operasional 

organisasi untuk memperoleh hasil yang diinginkan, serta meningkatkan performa 

organisasi secara keseluruhan.5 

Manajemen menurut istilah sering didekatkan dengan istilah administrasi, 

karena memang antara manajemen dengan administrasi mempunyai lahan yang 

sama dan hanya berbeda dalam pembagian tugasnya. Apabila administrasi 

berbicara tentang hal-hal makro maka manajemen bicara tentang hal-hal yang 

mikro. Artinya, ruang lingkup administrasi lebih luas sedang maanajemen agak 

terbatas. Dalam formulasi yang konkrit dapat digambarkan bahwa administrasi 

menetukan arah kebijakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi, 

sedangkan manajemen mempunyai tugas mengatur bagaimana cara dan langkah 

untuk mencapai tujuan tersebut.6 

Menurut Henry L Sisk dalam bukunya “Principles of Management” 

disebutkan Managementis the coordination of all resources through the process of 

planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated 

objectives.7Artinya manajemen adalah proses pengkoordinasian seluruh sumber 

                                                        
5Deden Maqbullah, Manajemen Mutu: Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem 

Penjaminan Mutu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),  39 

 
6Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Cet 1, Jakarta: Amzah, 2007), 17 

 
7Henry L Sisk, South Western, Principles of Management, (Cincinatti Ohio: Philippine 

Copyright, 1969), 6 
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daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pada perkembangannya, istilah manajemen sering kali disamakan artinya 

dengan istilah administrasi.Hal tersebut bisa dimaklumi, mengingat dalam 

praktiknya, manajemen dan administrasi saling berkaitan antara satu dan yang 

lainnya.8 

a. Manajemen adalah ilmu terapan yang dapat dimanfaatkan pada berbagai 

organisasi untuk membantu manajer memecahkan masalah organisasi. 

Berdasarkam pemikiran tersebut, manajemen juga dapat diterapkan di bidang 

kesehatan untuk membantu para manajer organisasi untuk memecahkan masalah-

masalah kesehatan masyarkat.9 

b. Manajemen adalah pengkoordinasian penggunaan sumberdaya secara 

efektif untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Sumber daya terbagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya 

(peralatan, perlengkapan, bahan/material, dan uang); input manajemen terdiri dari 

tugas, rencana dan program. 

c. Manajemen adalah aktivitas yang prinsip untuk membuat suatu perbedaan 

dalam hal bagaimana organisasi lebih baik melayani orang yang telah dipengaruhi 

oleh mereka, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang memuaskan, maka hal 

itu tergantung pada keluasan tingkat manajemen. Selanjutnya, bila manajer 

melakukan pekerjaan dengan baik maka mungkin organisasi akan mencapai 

                                                        
8Jaja Jahari, dan Amrullah Syarbini, Manajemen Madrasah Teori, Strategi, dan 

Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3 

 
9M.Fais Satrianegara, Organisasi dan Fungsi Manajemen Pelayanan Kesehatan Teori, 

Integrasi dan Aplikasi dalam Praktek, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), 26 
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tujuannya sesuai yang di inginkan. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik ada 

dua hal yang penting diketahui yaitu; pertama, kinerja manajemen dalam 

mempertentangkan dan menganalisis  hal-hal yang membingungkan, dan kedua, 

kinerja organisasi; yaitu mengukur bagaimana organisasi mengerjakan pekerjaan 

dengan baik.10 

d. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-

fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur 

maka timbul beberapa pertanyaan.11 

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh 

individu-individu yang menyumbangkan upaya terbaiknya melalui tindakan-

tindakan yang telah diterpakna sebelumnya.Sedangkan manajemen merupakan 

sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya 

disebut manajer. Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak 

berwujud  (intangible). Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni.Ada wadah 

pengetahuan tentang manajemen yang terorganisir; ada ilmu pengetahuan yang 

menjelaskan bahwa manajemen dapat dibuktikan kebenarannya secara 

                                                        
10Maisah, Manajemen Pendidikan, (Cet I; Jambi: Referensi (Gaung Persada Press 

Group, 2013), 2 

 
11H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Cet VII, 

Jakarta; Bumi Aksara: 2008), 1 
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umum.Perhatian mulai diberikan kepada masalah-masalah organisasi, penggunaan 

waktu secara efektif dan pengendalian anggaran.12 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa 

manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 

memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam 

mencapai tujuan organisasi.Agar bisa tercapai hasil yang optimal, maka segala 

sesuatu perlu adanya manajemen. 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan 

Untuk menghasilkan lembaga pendidikan akhlak yang berkualitas, maka 

dibutuhkan manajemen yang berkualitas juga. Berbicara tentang fungsi 

manajemen pendidikan akhlak tidaklah bisa terlepas dari fungsi manajemen secara 

umum, yang meliputi beberapa fungsi tersebut, berikut ini: 

a. Fungsi Perencanaan 

 Pengertian perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang terhadap hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan 

datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dikutip dari 

Afifuddin. Pengertian yang lain dikutip oleh Ngalim Purwanto mengartikan 

perencanaan sebagai kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama 

kegiatan manajemen itu berlangsung. Perencanaan merupakan salah satu syarat 

mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu 

                                                        
12George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Cet VIII, Jakarta; Bumi Aksara:2006), 

9-11 
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kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan.13 

 Perencanaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penetapan 

tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program dan prosedur-prosedur, serta 

strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Kegiatan 

perencanaan merupakan tugas dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan 

permasalahan yang sedang dihadapi organisasi.Para manajer memikirkan 

kegiatan-kegiatan sebelum dilaksanakan.Kegiatan ini ditentukan berdasarkan 

metode, terencana dan logika.14Perencanaan yang dilaksanakan dalam 

mempersiapkan kurikulum dimulai dari menyiapkan sumber belajar, membina 

pendidik, dan mempersiapkan cara mengevaluasi program.15 

 Perencanaan pada lembaga pendidikan Islam merupakan kegiatan 

sistematis merancang sumberdaya lembaga, meliputi apa yang akan dicapai, 

kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan memilih pelaksanaan 

melakukan pekerjaan, seorang muslim hendaklah membuat perencanaan. Pada 

hakikatnya pikiran agama dibangun atas dasar perencanaan masa depan. Di dalam 

agama, seseorang harus memanfaatkan masa kini demi masa esoknya, hidupnya 

untuk matinya, dunia untuk akhirat.Demikian, dia hanya membuat  

                                                        
13Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga 

Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islam), (Lombok; Tim Holistica, 2012), 13 

 
14Wilson Bangun, Intisari Manajemen, (Cet. I, Bandung; Refika Aditama: 2011), 5 

 
15Nur Ahmad, “Manajemen Kurikulum Terpadu di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung,” 

Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, Universitas Islam Bandung, 2019, 46  
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perencanaanhidupnya dan membuat metode yang dapat mengantarkan dirinya 

kepada tujuan, yaitu ridha Allah dan mendapat balasan daripada-Nya.16 

 Musolin mengungkapkan bahwa institusi pendidikan akan semakin maju 

dan terhindar dari kerusakan dengan melakukan proses perencanaan, yang 

demikian itu selaras dengan konsep Sadd adz-Dzarai’. Konsep ini menganjurkan 

pada pencegahan terjadinya kerusakan atau mafsadah. Dengan perencanaan yang 

matang akan menutup pintu penyebab kerusakan sebuah institusi dan 

meminimalisir terjadinya kecerobohan dalam bekerja.17 

b. Fungsi Pengorganisasian  

 Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

pengaturan struktur melalui penentuan kegiatan-kegiatan untuk mencapai 

tujuan.Dalam struktur organisasi tersebut dijelaskan pengelompokkan kegiatan, 

pelimpahan wewenang, penugasan dan pertanggungjawaban, hubungan informasi 

baik yang horizontal maupun yang vertikal. Pengorganisasian berarti 

mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang sama menjadi satu kelompok dalam 

organisasi, sehingga dalam organisasi terdiri atas banyak kelompok aktivitas.18 

Kegiatan pengorganisasian merupakan fungsi organik yang kedua dalam 

manajemen pendidikan Islam. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun 

dan membentuk hubungan- hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud 

                                                        
16Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga 

Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islam), (Lombok: Tim Holistica, 2012), 14 

 
17 Muhlil Musolin, “Sadd Adz-Dzarai’: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan 

Islam,” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1 (2019): 71-84, 

https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05. 

 
18Wilson Bangun, Intisari Manajemen, ( Cet. I, Bangdung; Refika Aditama: 2011 ), 6 

 

https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05
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suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

perkembangan kehidupan organisasi yang di dalamnya berisikan kumpulan 

sejumlah orang, adanya pembagian bidang pekerjaan, adanya koordinasi dimana 

kerjasama berlangsung dan usaha mencapai tujuan bersama (organisasi) yang 

sekaligus menampung tujuan individu.Pembagian pekerjaan menciptakan adanya 

pemimpin dan anggota dimana dengan otoritas dan keteladanannya 

mempengaruhi para anggota untuk bekerja secara sukarela dan bersama-sama 

mencapai tujuan.19 

c. Fungsi Pengarahan 

Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja 

sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif 

menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi pengarahan terdapat 

empat komponen, yaitu pengarah, yang diberi pengarahan, isi pengarahan, dan 

metode pengarahan.Pengarah adalah orang yang memberikan pengarahan berupa 

perintah, larangan, dan bimbingan sedangkan yang diberi pengarahan adalah 

orang yang diinginkan dapat merealisasikan pengarahan.Isi pengarahan adalah 

sesuatu yang disampaikan pengarah baik berupa perintah, larangan, maupun 

bimbingan.Sedangkan metode pengarahan adalah sistem komunikasi antara 

pengarah dan yang diberi pengarahan. 

Manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang diberikan kepada 

orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik maka seorang 

pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu: 

                                                        
19Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga 

Pendidikan yang Unggul Tinjauan Umum dan Islam, (Lombok: Tim Holistica. 2012), 15 



28 

 

 

 

keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Isi pengarahan 

baik yang berupa perintah, larangan, maupun bimbingan hendaknya tidak 

memberatkan dan diluar kemampuan sipenerima arahan, sebab jika hal itu 

terjadimaka jangan berharap isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik 

oleh sipenerima pengarahan. 

 Demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengarahan dalam manajemen 

pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari prinsip-prinsip religius 

kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan 

sungguh- sungguh dan bersemangat disertai keikhlasan yang sangat mendalam.20 

d. Fungsi Pengawasan 

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan 

operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya.Dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan 

untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan 

yang hak. 

 Pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan 

yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen 

baik yang bersifat materil maupun spiritual.  

3. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak mengajarkan macam-macam materi pendidikan akhlak 

kepada peserta didik. Rosihon mengatakan bahwa materi pendidikan akhlak 

dibagi menjadi dua macam, yaitu: akhlak kepada Allah dan akhlak kepada 

                                                        
20Wilson Bangun,  Intisari Manajemen, ( Cet. I, Bangdung; Refika Aditama: 2011 ), 6 
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makhluk.21 Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa akhlak kepada makhluk terbagi 

lagi menjadi dua, yaitu: akhlak kepada manusia dan akhlak kepada selain 

manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi akhlak kepada diri sendiri dan 

akhlak kepada orang lain. Maka, bisa juga secara keseluruhan akhlak dibagi 

menjadi akhlak kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu Wa Ta’ala, akhlak 

kepada makhluk, dan akhlak kepada diri sendiri.22 

Beliau juga merincikan ketiga bagian akhlak tersebut yaitu, akhlak 

terhadap Allah antara lain: mencintai Allah melebihi apa pun, menggunakan 

firman-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, mengharapkan dan berusaha 

memperoleh keridhoan Allah, mensyukuri karunia dan nikmat Allah, menerima 

dengan ikhlas qodho dan qodar Allah, memohon kepada Allah, berserah diri 

kepada Allah, bertaubat kepada Allah. 

Akhlak terhadap makhluk antara lain: (1) akhlak terhadap Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti: mencintai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam dengan tulus dengan mengikuti sunnahnya, menjadikan Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallamsebagai suri teladan. (2) akhlak terhadap orang tua, 

seperti: mencintai mereka melebihi kerabat yang lain, merendahkan hati kepada 

keduanya, selalu mendoakan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat, (3) 

akhlak terhadap kerabat, seperti: saling membina kasih saying antar sesama 

anggota keluarga, memelihara silaturahim, menunaikan kewajiban dan 

memberikan hak antar sesama anggota keluarga, (4) akhlak terhadap tetangga, 

                                                        
21Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),  29 

 
22Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf,  29. 
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seperti: saling mengunjungi, saling membantu, saling member, saling 

menghindari permusuhan. (5) akhlak terhadap masyarakat, seperti: memuliakan 

tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, saling menolong, 

menepati janji, (6) akhlak terhadap makhluk selain manusia, seperti: menjaga 

lingkungan hidup, sayang terhadap hewan, sayang terhadap tumbuh-tumbuhan.  

Berbicara masalah pendidikan akhlak sama dengan berbicara tentang 

tujuan pendidikan itu sendiri, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli 

yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalkan 

pendapat Muhammad Athiyah al-Abrasyi yang dikutip oleh Abuddin Nata 

mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti atau akhlak adalah jiwa dan tujuan 

pendidikan Islam.23 Demikian pula Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan 

utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu 

untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri 

kepada-Nya dengan memeluk agama Islam.24 

Menurut sebagian ahli, akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah 

instinct (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Sehingga ada pandangan 

bahwa, akhlak akan tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa dibentuk atau 

diusahakan. Seperti gambarannya orang yang postur tubuhnya “pendek”, tidak 

dapat dengan sendirinya meninggikan dirinya.25 

                                                        
23Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2002), 5 

 
24Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: al-Ma’arif, 

1980), 48-49 

 
25Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, 154 
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Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari 

pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-

sungguh.Akhlak manusia itu sebenarnya bisa diubah dan dibentuk. Orang yang 

jahat tidak akan selamanya jahat, seperti halnya dengan seekor binatang yang 

ganas dan buas bisa dijinakkan dengan latihan dan asuhan. Maka manusia yang 

berakal bisa diubah dan dibentuk perangainya atau sifatnya.Oleh sebab itu, usaha 

yang demikian memerlukan kemauan yang gigih untuk menjamin terbentuknya 

akhlak yang mulia. 

4. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan pendidikan akhlak Islam adalah agar manusia berada dalam 

kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan 

oleh Allah swt.26 Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat. 

Proses pendidikan atau pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan 

manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara kokoh 

dalam diri seseorang apabila setiap empat unsur utama kebatinan diri; daya akal, 

daya marah, daya syahwat dan daya keadilan, mampu berimbang dan adil 

sehingga dengan mudah mampu mentaati kehendak syara’ dan akal. Akhlak mulia 

merupakan tujuan pokok pembentukan akhlak dalam pendidikan Islam ini. 

Akhlak sesorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai 

yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Hadits. 

Beberapa tujuan pendidikan akhlak menurut beberapa ahli, diantaranya : 

                                                        
26Aboebakar Aceh, Pendidikan Sufi Sebuah Karya Mendidik Akhlak Manusia Karya 

Filosof Islam di Indonesia, ( Solo: Ramadhani, 1991), 12 
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a. Ali Abdul Halim Mahmud 

 Tujuan pendidikan akhlak menurut Ali Abdul Halim Mahmud adalah 

sebagai berikut:27 

 1) Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman dan selalu beramal 

sholeh dengan berpegang teguh terhadap syariat Islam dan loyal terhadap agama 

Islam. 

 2) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang bisa berinteraksi secara 

baik dengan sesamanya, baik sesama saudara muslim maupun kepada non 

muslim. 

 3) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang mampu dan mau 

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar dan berjuang fii sabilillah demi tegaknya 

agama Islam. 

 4) Mempersiapkan insan beriman dan saleh, yang bangga dengan 

persaudaraannya sesama muslim dengan menunaikan hak dan kewajiban terhadap 

sesama muslim. 

b. Mahmud Yunus. 

 Tujuan pendidikan akhlak menurut Mahmud Yunus; seorang ulama 

Indonesia, ahli tafsir dan juga mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah (dulu 

ADIA; Akademik Dinas Ilmu Agama pada tahun 1957) memiliki pandangan 

bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk putra-putri yang berakhlak 

mulia, berbudi luhur, bercita-cita tinggi, berkemauan keras, beradab, sopan 

                                                        
27Ali Abdul Hali Mahmud,  Akhlak Mulia, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 160 
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santun, baik tingkah lakunya, tutur bahasanya, jujur dalam segala perbuatan, suci 

murni hatinya.28 

c. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi 

 Menurut Athiyah; seorang cendekiawan muslim dari arab yang juga 

seorang guru besar fakultas Darul Ulum Cairo University, Cairo, tujuan dari 

pendidikan akhlak adalah untuk menjadikan orang-orang yang baik akhlaknya, 

berkemauan keras, sopan dalam berbicara, mulia dalam tingkah laku serta 

beradab.29 

d. Syeikh Muhammad Syakir 

 Tujuan pendidikan akhlak menurut Syeikh Muhammad Syakir; seorang 

pembaharu universitas al-Azhar dengan sepak terjang yang mantap dibidang 

hukum dan fatwa, dalam kitab terjemahan Washoya al-Abaa li al-

Abnaa’dijelaskan bahwa tujuan pendidikan akhlak yang mulia dan mewujudkan 

bangsa yang berbudi luhur dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa.30 

e. Said Agil Husin al-Munawar 

 Menurut Said Agil Husin al-Munawar Menteri Agama pada Kabinet 

Gotong Royong (2001-2004) dan juga seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah 

memberikan pengertian tujuan pendidikan akhlak adalah sebagai usaha 

membentuk manusia maju dan mandiri sehingga memiliki ketahanan rohaniah 

                                                        
28Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: Hidakarya 

Agung, 1998),  256 

 
29Muhammad Syakir, Terjemah Washoya Al-Abnaa’, (Surabaya: Al-Hidayah), 7 

 
30Muhammad Syakir, Terjemah Washoya Al-Abnaa’,  7 
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yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan 

masyarakat.31 

 Tujuan pendidikan akhlak menurut beberapa ahli dan tokoh diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan akhlak yaitu supaya sesorang 

menjadi manusia iman yang seutuhnya, yang terbiasa melakukan yang baik, 

indah, mulia, terpuji serta menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela, supaya 

hubungan manusia dengan Allah swt dan dengan sesama makhluk lainnya 

senantiasa terpelihara dengan baik dan harmonis. 

 Agar seseorang memiliki budi pekerti yang baik, maka upaya yang 

dilakukan adalah dengan cara pembiasaan sehari-hari. Dengan upaya seperti itu 

seseorang akan nampak dalam perilakunya sikap yang mulia dan timbul faktor 

kesadaran, bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun. 

5. Pembinaan Akhlak 

Pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, 

karena banyak sekali di jumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan adalah pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak dapat diartikan 

sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak, dengan 

menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik 

dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.Pembentukan akhlak ini 

dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan 

terjadi dengan sendirinya.32 

                                                        
31Said Agil Husin al-Munawwar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem 

Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 5  

 
32Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf,  430 
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Akhlak atau sistem perilaku ini terjadi melalui satu konsep atau 

seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu harus 

terwujud. Konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana 

sebaiknya akhlak itu disusun oleh manusia di dalam sistem idenya. Sistem ide ini 

adalah hasil proses (penjabaran) daripada kaidah-kaidah yang dihayati dan 

dirumuskan, (norma yang bersifat normative dan norma yang bersifat deskriptif). 

Kaidah atau norma yang merupakan ketentuan ini timbul dari satu sistem nilai 

yang terdapat pada al-Qur‘an atau sunnah yang telah dirumuskan melalui 

wahyuIlahi maupun yang disusun oleh manusia sebagai kesimpulan dari hukum-

hukum yang terdapat dalam alam semesta yang diciptakan Allah swt.33 

Akhlak atau sistem perilaku atau diteruskan melalui sekurang-kurangnya 

dua pendekatan, yaitu:   

a. Rangsangan jawaban (stimulus response) atau yang disebut proses 

mengkondisi sehingga terjadi automatisasi dan dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:   

1) Melalui latihan   

2) Melalui tanya jawab   

3) Melalui mencontoh   

b. Kognitif yaitu menyampaikan informasi secara teoritis yang dapat 

dilakukan antara lain sebagai berikut:   

1) Melalui dakwah   

2) Melalui ceramah   

                                                        
33Abu Ahmadi, Noer Salami, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

Rosdakarya 1991), 199 
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3) Melalui diskusi dan lain-lain.34 

Karakter (khuluq) merupakan suatu keadaan jiwa.Keadaan ini 

menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara 

mendalam.Keadaan ini ada dua jenis.Yang pertama, alamiah dan bertolak dari 

watak.Misalnya pada orang yang gampang marah karena hal yang paling kecil 

atau yang menghadapi hal yang paling sepele.Yang kedua, tercipta melalui 

kebiasaan atau latihan.Pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan 

dan dipikirkan, namun kemudian melalui praktik terus menerus, menjadi karakter 

(khuluq).35 

Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula 

dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan 

daripada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-

perbuatan yang baik yang pada tahap selanjutnya akan mempermudah 

menghasilkan dan kebahagian pada seluruh kehidupan manusia, lahir dan batin. 

Perhatian Islam dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat dianalisis pada muatan 

akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam.Pembinaan akhlak dalam 

Islam juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun iman. 

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. 

Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai sunnah qouliyah (sunnah 

dalam bentuk perkataan) Rasulullah seperti yang telah diuraikan Yunahar Ilyas 

yaitu:  

                                                        
34Abu Ahmadi, Noer Salami, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, 199 

 
35Abu Ahmadi, Noer Salami, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, 199 
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a. Rasulullah saw. menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi 

dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi ini. Seperti yang terdapat dalam 

hadist yaitu : 

حَدََّثَنا سَِعيُد ْبُن َمْنصُوٍر َقاَل 

حَدََّثَنا عَْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمٍَّد عَْن 

 اْلَقْعَقاِع ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ عَْجَلَن عَنْ 

ِبي 
َ
ِبي صَاِلحٍ َعْن أ

َ
حَِكيٍم عَْن أ

ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرسُوُل اَّللَِّ َصلَّى 

اَّللَُّ عََلْيِه َوسَلََّم ِإنََّما ُبِعْثُت ِلَُتمِ َم 

 صَاِلَح اِلَْخَلقِ 36.
 
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: "Sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlaq yang baik." 

 

b. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah 

saw pernah mendefenisikan agama itu dengan akhlak yang baik (husn al-khuluq). 

c. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada 

hari kiamat. Seperti yang terdapat dalam hadist yaitu : 

حَدََّثَنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد َعْن ُمَحمَِّد 

ِبي 
َ
ِبي سََلَمَة َعْن أ

َ
ْبنِ عَْمٍرو عَْن أ

ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرسُوُل اَّللَِّ َصلَّى 

                                                        
36 Sunan Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal    

Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Juz 2, Hal. 228   

Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1981 M 
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ْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن اَّللَُّ عََلْيِه َوسَلَّمَ 
َ
 أ

ْحسَُنُهْم خُُلًقا
َ
. ) رواه ِإيَماًنا أ

  أبي داود (37 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin 

Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Kaum mukminin yang paling baik imannya adalah 

yang paling baik akhlaknya." ( HR. Abu Daud ). 

 

 Dari ketiga uraian di atas, maka sudah jelas akhlak yang dimaksud yaitu 

akhlak baik atau akhlak islami, yaitu bersumber dari wahyu Allah yang terdapat 

dalam al-Qur’an dan merupakan sumber utama dalam ajaran agama 

Islam.Sehingga dapat dipahami bahwa pendefenisian agama (Islam) dengan 

akhlak yang baik itu sebanding dengan pendefenisian ibadah haji dengan wuquf di 

Arafah. 

Hasil analisis Muhammad al-ghazali terhadap rukun Islam yang lima telah 

menunjukkan dengan jelas, bahwa dalam rukun Islam yang lima itu terkandung 

konsep pembinaan akhlak.38 

Pembinaan akhlak ingin dicapai terwujudnya manusia yang ideal bertakwa 

kepada Allah swt dan cerdas.Di dunia pendidikan, pembinaan akhlak tersebut 

dititik beratkan kepada pembentukan mental anak atau remaja agar tidak 

mengalami penyimpangan.39 

                                                        
37Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Al-asy a’s Assubuhastani Kitab : 

Sunnah / Juz 3/ Hal. 225/ No. ( 4781 ) Penerbit Darul Kutub Ilmiyah/ Bairut-Libanon 1996 M  

 

  
38Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Bina Aksara, 1989) 

,147-148 

 
39Sudarsono, Etika Islam, 147-149. 
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Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan 

teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan 

pergaulan antara ibu dan bapak, perlakukan orang tua terhadap anak-anak mereka 

dan perlakukan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anak. Si anak juga 

memperlihatkan sikap orang tua dalam menghadapi masalah. 

Contoh sederhana dapat di perhatikan pada anak-anak umur 3-5 tahun. 

Ada yang berjalan dengan gaya bapaknya yang dikaguminya atau gaya ibu yang 

disayanginya. Adakalanya kita melihat seorang anak yang tampak bangga diri, 

angkuh atau sombong. Adapula yang merasa dirinya kecil, penakut, suka minta 

dikasihani, ada yang suka senyum dan tertawa bila ditegur. Sebaliknya ada yang 

langsung menangis, menjerit ketakutan bila disapa oleh orang lain. Dan adapula 

yang tampak percaya diri, ramah dan menyenangkan teman-temannya dan orang 

lain.  

Perkataan dan cara berbicara, bahkan gaya menanggapi teman-temannya 

atau orang lain, sedih dan sebagainya, dipelajari pula dari orang tuanya. Adapun 

akhlak, sopan santun dan cara menghadapi orang tuanya, banyak tergantung pada 

sikap orang tua terhadap anak. Apabila si anak merasa terpenuhi semua kebutuhan 

pokoknya (jasmani, kejiwaan dan sosial) maka si anak merasa terhalang 

pemenuhan kebutuhannya oleh orang tua, misalnya Ia merasa tidak disayangi atau 

dibenci, suasana dalam keluarga yang tidak tentram, seringkali menyebabkan 

takut adil dan tertekan oleh perlakuan orang tuanya, atau orang tuanya tidak adil 

dalam mendidik dan memperlakukan anak-anaknya, maka perilaku anak 
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tersebutboleh jadi bertentangan dengan yang diharapkan oleh orang tuanya, 

karena ia tidak mau menerima keadaan yang tidak menyenangkan itu. 

Mendidik dengan kebiasaan dan kedisiplinan merupakan faktor pendukung 

pendidikan yang paling baik dan efektif. Karena pendidikan itu akan berhasil jika 

diberikan sejak kecil, dan sulit untuk berhasil ketika sudah dewasa. Karena dahan 

yang kecil akan mudah dibentuk dan diluruskan, tidak seperti pohon kayu yang 

sudah tumbuh menjadi besar. 

Manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, dalam keadaan seperti 

ini manusia akan mudah menerima kebaikan dan keburukan. Karena pada 

dasarnya manusia mempunyai potensi untuk menerima kebaikan atau 

keburukan.Hal ini dijelaskan dalam QS Asy Syams/91 :7-10 sebagai berikut : 

      

  

      

        

     

Terjemahnya : 

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) maka Allah mengilhamkan 

kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan.Sesungguhnya orang yang 

membersihkan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya”. 

 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 

Para siswa merupakan generasi muda yang merupakan sumber insani 

bagi pembangunan nasional, untuk itu pula pembinaan bagi mereka dengan 

mengadakan upaya-upaya pencegahan pelanggaran norma-norma agama dan 

masyarakat.Dalam pembinaan akhlak siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya. 
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a. Lingkungan keluarga  

Pada dasarnya, masjid itu menerima anak-anak setelah mereka 

dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam asuhan orang tuanya. Dengan 

demikian, rumah keluarga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak 

dibesarkan melalui pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan keluarga 

muslimadalah keluarga yang mendasarkan aktifitasnya pada pembentukan 

keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. 

Berdasarkan al-Qur’an dan sunnah, kita dapat mengatakan bahwa tujuan 

terpenting dari pembentukan keluarga adalah hal-hal berikut: Pertama. 

Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah 

tangga.Kedua,mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis.Ketiga, 

mewujudkan sunnah rasulallah saw. Keempat, memenuhi kebutuhan cinta-kasih 

anak-anak. 

Naluri menyayangi anak merupakan potensi yang diciptakan bersamaan 

dengan penciptaaan manusia dan binatang.Allah menjadikan naluri itu sebagai 

salah satu landasan kehidupan alamiah, psikologis, dan sosial mayoritas makhluk 

hidup.Keluarga, terutama orang tua, bertanggung jawab untuk memberikan 

kasihsayang kepada anak-anaknya.Kelima, menjaga fitrah anak agar anak tidak 

melakukan penyimpangan-penyimpangan.40 

Keluarga merupakan masyarakat alamiyah, disitulah pendidikan 

berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku 

didalamnya.Keluarga merupakan persekutuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu 

                                                        
40Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan Masyarakat 

(Jakarta: Gema Insani, 1995), 144 
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dan anak dimana keduanya (ayah dan ibu) mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi perkembangan anak-anaknya. 

Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya, oleh 

karena itu ia meniru perangai ibunya, karena ibunyalah yang pertama dikenal oleh 

anaknya dan sekaligus menjadi temannya yang pertama yang dipercayai.  

Disamping ibunya, ayah juga mempunyai pengaruh yang mana besar 

terhadap perkembangan akhlak anak, dimata anak, ayah merupakan seseorang 

yang tertinggi dan terpandai di antara orang- orang yang dikenal dalam 

lingkungan keluarga, oleh karena ayah melakukan pekerjaan sehari-hari 

berpengaruh pada pekerjaan anaknya. Dengan demikian, maka sikap dan perilaku 

ayah dan ibu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak-

anaknya. 

b. Lingkungan sekolah  

Perkembangan akhlak anak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. 

Disekolah ia berhadapan dengan guru-guru yang berganti-ganti. Kasih guru 

kepada murid tidak mendalam seperti kasih orang tua kepada anaknya, sebab guru 

dan murid tidak terkait oleh tali kekeluargaan. Guru bertanggung jawab terhadap 

pendidikan murid-muridnya, ia harus memberi contoh dan teladan bagi bagi 

mereka, dalam segala mata pelajaran ia berupaya menanamkan akhlak sesuai 

dengan ajaran Islam. Bahkan diluar sekolah pun ia harus bertindak sebagai 

seorang pendidik. 

Kalau di rumah anak bebas dalam gerak-geriknya, ia boleh makan apabila 

lapar, tidur apabila mengantuk dan boleh bermain, sebaliknya di sekolah suasana 
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bebas seperti itu tidak terdapat. Disana ada aturan-aturan tertentu. Sekolah dimulai 

pada waktu yang ditentukan, dan ia harus duduk selama waktu itu pada waktu 

yang ditentukan pula. Ia tidak boleh meninggalkan atau menukar tempat, kecuali 

seizin gurunya.   

Pendeknya ia harus menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang 

ada ditetapkan. Berganti-gantinya guru dengan kasih sayang yang kurang 

mendalam, contoh dari suri teladannya, suasana yang tidak sebebas dirumah anak-

anak, memberikan pengaruh terhadap perkembangan akhlak mereka. 

c. Lingkungan masyarakat  

Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak-anak menjelma 

dalam beberapa perkara dan cara yang dipandang merupakan metode pendidikan 

masyarakat utama, cara yang terpenting adalah:   

Pertama, Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan 

pelarang kemunkaran.Kedua, dalam masyarakat Islam, seluruh anak-anak 

dianggap anak sendiri atau anak saudaranya sehingga ketika memanggil anak 

siapa pun dia, mereka akan memanggil dengan hai anak saudaraku dan 

sebaliknya, setiap anak-anak atau remaja akan memanggil setiap orang tua dengan 

panggilan, hai Paman. Ketiga, untuk menghadapi orang-orang yang membiasakan 

dirinya berbuat buruk, Islam membina mereka melalui salah satu cara membina 

dan mendidik manusia.   

Keempat, masyarakat pun dapat melakukan pembinaan melalui 

pengisolasian, pemboikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan.Kelima, 
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pendidikan kemasyarakatan dapat juga dilakukan melalui kerjasama yang utuh 

karena bagaimanapun, masyarakat muslim adalah masyarakat yang padu. 

7. Konsep Akhlak Menurut al-Ghazali 

Menurut Imam al-Ghazali, lafadz khuluq dan khalqu adalah dua sifat yang 

dapat dipakai bersama. Jika menggunakan kata khalqu maka yang dimaksud 

adalah bentuk lahir, sedangkan jika menggunakan kata khuluq maka yang 

dimaksud adalah bentuk batin. Karena manusia tersusun dari jasad yang dapat 

disadari adanya dengan kasat mata (bashar), dan dari ruh dan nafs yang dapat 

disadari adanya dengan penglihatan mata hati (bashirah), sehingga kekuatan nafs 

yang adanya disadari dengan bashirah lebih besar dari pada jasad yang adanya 

disadari dengan basher.  

Arti akhlak secara terminologi merupakan sifat yang tumbuh dan menyatu 

didalam diri seseorang.Dari sifat yang ada itulah terpancar sikap dan tingkah laku 

perbuatan seseorang, seperti sabar, kasih sayang, atau sebaliknya pemarah, benci 

karena dendam, iri dengki, sehingga memutuskan hubungan silaturrahmi.41Dalam 

kehidupan sehari-hari, akhlak sering diidentifikasikan dengan moral dan 

etika.42Akhlak sebenarnya berbeda dari formula moral atau etika, kerena akhlak 

lebih menunjukkan kepada situasi batiniah manusia.Akhlak juga berarti 

berkurangnya suatu kecenderungan manusia atas kecendrungan-kecendrungan 

lain dalam dirinya, dan berlangsung secara terus-menerus itulah akhlak.43 

                                                        
41Abdullah Salim, Akhlaq Islam, (Media dakwah,  Jakarta: 1986), 5 

 
42Husain Al Habsy, Kamus Al Kautsar, (Surabaya: Assegaf, tt), 87 

 
43Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), alih bahasa oleh Prof. K.H. Farid Ma’ruf, (Jakarta, 

Bulan Bintang: 1986), 62 
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Jadi, akhlak sebagai salah satu dari keseluruhan hidup manusia yang 

tujuannya adalah kebahagiaan. 

8. Pendidikan Akhlak dalam pandangan al-Ghazali 

Pendidikan Akhlak merupakan inti dari pendidikan.Akhlak mengarahkan 

pada perilaku.Akhlakul karimah adalah tatkala perilaku manusia mengikuti aturan 

Islam dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana terimplikasi dalam hadits 

‘Aisyah ra yang artinya “Ahlak Rasulullah Saw adalah al-Qur’an” (HR. 

Muslim).Adapun pendidikan diluar pendidikan akhlak hanya bersifat teknis atau 

life-skill (ketrampilan hidup).Akhlak buruk seseorang secara substansi dapat 

dirubah menjadi akhlak yang mulia.Imam al-Ghazali berpendapat bahwa adanya 

perubahan akhlak bagi seseorang adalah bersifat mungkin, misal nya dari sifat 

kasar kepada sifat kasihan. Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa Imam al-

Ghazali membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan terhadap beberapa 

ciptaan Allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah seperti langit dan 

bintang-bintang. Sedangkan pada keadaan yang lain, seperti pada diri sendiri 

dapat diadakan kesempurnaannya melalui jalan pendidikan. Menghilangkan nafsu 

dan kemarahan dari muka bumi sungguhlah tidak mungkin, namun untuk 

meminimalisir keduanya sungguh menjadi hal yang mungkin dengan jalan 

menjinakkan nafsu melalui beberapa latihan rohani.44 

Dari setiap kitab yang ditulis imam al-Ghazali banyak diantaranya 

berhubungan dengan pelajaran akhlak dan pembentukan budi pekerti manusia.Hal 

tersebut memberikan petunjuk bahwa al-Ghazali memberikan perhatian besar 

                                                        
44Husein Bahreis, Ajaran-Ajaran Akhlak, (Surabaya: Al Ikhlas, 1991),41 

 



46 

 

 

 

pada lapangan ilmu akhlak. Al-Ghazali dikenal sebagai pakar ilmu akhlak dan 

gerakan moral yang bersendikan ajaran wahyu, yakni al-Qur’an dan sunnah. Ia 

menyelidiki bidang ilmu akhlak ini dengan berbagai macam metode, antara lain 

dengan pengamatan yang diteliti, pengalaman yang mendalam, penguji cobaan 

yang matang terhadap semua manusia dalam berbagai lapisan masyarakat. Oleh 

karena itu, pandangan dan pikirannya mengenai konsep pendidikan akhlak sangat 

luas dan mendalam.45 

Pendidikan akhlak dalam konsepsi al-Ghazali tidak hanya terbatas pada 

apa yang dikenal dengan teori menengah saja, akan tetapi meliputi sifat 

keutamaannya yang bersifat pribadi, akal dan amal perorangan dalam masyarakat. 

Atas dasar itulah, pendidikan akhlak menurut al-Ghazali memiliki tiga dimensi, 

yakni (1) dimensi diri, yakni orang dengan dirinya dan tuhan, (2) dimensi sosial, 

yakni masyarakat, pemerintah dan pergaulan dengan sesamanya, dan (3) dimensi 

metafisik, yakni akidah dan pegangan dasar.46Demikian tadi beberapa konsep 

pendidikan menurut al-Ghazali.Konsep pendidikan akhlak yang ditawarkan al-

Ghazali tersebut sangatlah sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam pada 

umumnya. 

Tujuan pendidikan Islam mencakup ruang lingkup yang luas, yang terdiri 

dari beberapa dimensi: dimensi tauhid, dimensi moral, dimensi perbedaan 

individu, dimensi sosial, dimensi profesional dan dimensi ruang dan waktu.47 

                                                        
45At-Ta’dib, Jurnal kependidikan Islam, Volume 3 No. 1 Gontor, Shafar, 25 

 
46Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, (Jakarta, Bintang Bulan: 1986), 35 

 
47 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) , 93-100 
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Selanjutnya al-Ghazali mengklasifikasikan pendidikan akhlak yang 

terpenting dan harus diketahui meliputi: (1) perbuatan baik dan buruk, (2) 

kesanggupan untuk melakukannya, (3) mengetahui kondisi akhlaknya, dan (4) 

sifat yang cenderung kepada satu dari dua hal yang berbeda, dan menyukai salah 

satu diantara keduanya, yakni kebaikan atau keburukan.48 

Dari beberapa keterangan diatas dapat difahami bahwa pendidikan akhlak 

menurut al-Ghazali adalah suatu usaha untuk menghilangkan semua kebiasaan-

kebiasaan jelek yang telah dĳelaskan oleh syariat secara terperinci, hal-hal yang 

harus dĳauhi oleh manusia, sehingga akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang 

mulia.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendidikan akhlak menurut al-Ghazali adalah proses pembentukan akhlak 

manusia yang ideal dan pembinaan yang sungguh-sungguh sehingga terwujud 

suatu keseimbangan. Akan tetapi tidak ada manusia yang dapat mencapai 

keseimbangan yang sempurna dalam keempat unsur akhlak tersebut (tetap harus 

berupaya kearah itu) kecuali rasululah saw, karena beliau sendiri ditugaskan oleh 

Allah swt untuk menyempurnakan akhlak manusia dan oleh karenanya beliau 

harus sempurna terlebih dahulu.  

Tujuan akhir pendidikan Islam pada hakekatnya adalah realisasi dari cita-

cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat 

manusia sebagai hamba Allah lahir dan batin, di dunia dan akhirat.Cara yang 

dilakukan guna mencapai tujuan tersebut dengan menanamkan taqwa dan akhlak 

                                                        
48Al-Ghazali, Al-Munziq min al-Dhalal, (Beirut: Maktabah al-Sya’ibah, 1960), 204 
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serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi 

dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan 

atas pengertian bahwa: pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan 

rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. 

Pribadi al-Ghazali, seperti yang diceritakan sendiri dalam al-Munziq min 

al-Dhalal, menggambarkan kedahagaan untuk mencarikebenaran yang tidak 

pernah puas. Sifat ini diakuinya bermula semenjak kanak-kanak, sudah menjadi 

fitrah yang tidak dapat dielakkan ketidakpuasan ini membawa muncunya sebuah 

wajah baru pada tingkah laku al-Ghazali semenjak ia berumur 20 tahun, yaitu 

keraguan terhadap kepercayaan dari nenek moyang. Tidak jemu-jemunya 

mengarungi gelombang pertarungan kepercayaan kepercayaan dan ilmu yang 

tidak dialaminya untuk mencari kebenaran itu.49Di antara bidang yang 

didalaminya adalah bidang akhlak. 

Pendidikan akhlak yang yang diberikan al-Ghazali, disamping anak 

dibiasakan dengan hal-hal yang baik, seperti dalam hal dan minum, tidur dan 

sebagainya, anak juga dilatih untuk berakhlakul karimah, menghormati yang tua, 

menyanyangi sesamanya, bergaul dengan teman yang baik. Anak juga hendaknya 

dibekali dengan pengetahuan keagamaan.50 Sebagaimana yang dikutip Abidin 

Ibnu Rusn Menurut al-Ghazali, pendidikan dalam prosesnya haruslah mengarah 

kepada pendekatan diri kepada Allah swt dan kesempurnaan insani, mengarahkan 

                                                        
49Al-Ghazali, Al-Munziq min al-Dhalal, (Beirut: Maktabah al-Sya’ibah, 1960), 39 

 
50Ahmad Daudy, Kuliah fisafat Ilmu, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 35 
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manusia untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu bahagia dunia dan akhirat, al-

Ghazali berkata: “Hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada 

Allah, Tuhan semesta alam, dan menghubungkan diri dengan para malaikat yang 

tinggi dan bergaul dengan alam arwah, itu semua adalah kebesaran, pengaruh, 

pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri.51Jadi, pendidikan 

akhlak mengarah pada dua tujuan utama yaitu berbuat baik kepada sesama dalam 

bermuamalah dan dan mendekatkan diri kepada Allah swt.Oleh karena itu, 

kegiatan pembelajaran haruslah digiring pada kegiatan yang muaranya pada dua 

tujuan tersebut, begitulah metode al-Ghazali dalam pendidikan akhlak. 

Menurut al-Ghazali, ciri-ciri manusia yang berakhlak mulia ialah: banyak 

malu, sedikit menyakiti orang, banyak perbaikan, lidah banyak yang benar, sedikit 

bicara banyak kerja, sedikit terperosok kepada hal-hal yang tidak perlu, berbuat 

baik, menyambungsilaturrahim, lemah lembut, penyabar, banyak berterima kasih, 

rela kepada yang ada, dapat mengendalikan diri ketika marah, kasih sayang, dapat 

menjaga diri murah hati kepada fakir miskin, tidak mengutuk orang. Tidak suka 

memaki, tidak tergesa-gesa dalam pekerjaan, tidak pendengki, tidak kikir, tidak 

penghasut, manis muka, bagus lidah, cinta pada jalan Allah, benci dan marah 

karena Allah.52 

Dalam teorinya, badan yang sakit harus diobati dengan obat yang 

berlawanan.Seperti sakit panas, obatnya adalah dengan yang dingin, demikian 

                                                        
51Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al Ghazali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998), 57 

 
52Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al Ghazali Tentang Pendidikan, (Pustaka pelajar, 1998), 

99. 
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sebaliknya.Demikian juga jika rohani/ jiwa yang sakit.Orang yang bodoh 

umpamanya harus belajar, penyakit kikir diobati dengan berbuat derma, penyakit 

sombong dengan membatasi keinginan, semua itu memang harus dikerjakan 

dengan memaksakan diri.Maka sebagaimana kita harus tahan pahitnya obat dan 

sabar menahan selera dalam mengobati badan yang sakit, begitu pula kita harus 

tahan dan sabar dalam mengobati penyakit rohani.53 

Dalam pandangan al-Ghazali, anak sejak lahir berada dalam keadaan yang 

suci dari penyakit.Anak yang berakhlak tercela berarti jiwanya sudah tidak suci 

lagi. Jiwa yang sempurna manakala mendapatkan pendidikan yang bersifat 

menyempurnakannya, ia akan kotor bahkan rusak manakala pendidikan yang 

diterimanya bersifat merusak, jika yang terjadi yang terakhir ini maka akan 

mensucikan kembali adalah dengan mencabut pendidikan yang telah menjadi 

kepribadiannya itu. Namun perlu disadari hal itu tidak dapat dicabutsecara 

keseluruhan sehingga dapat membalik arah 180 derajat.Maka gruru harus 

bersabar, dalam mengadakan perubahan tersebut dapat dicapai setahap demi 

setahap. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, dapat digambarkan bahwa dewasa ini 

anak-anak usia pelajar tingkat SMA mengalami yang namanya degradasi akhlak, 

maka diperlukan upaya sedini mungkin untuk membentenginya. Salah satu upaya 

yang dilakukan oleh orang tua adalah memasukkan anaknya ke lembaga 

pendidikan yang berbasis keagamaan. Pendidikan tersebut sangat berpengaruh 

                                                        
53Al-Ghozali, Ayyuhal Walad, (Kediri: Maktabah Ukhuwah, 1992),  9 
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pada proses pembentukan akhlak serta akhlak remaja dapat tercipta melalui 

berbagai kegiatan dan pembiasaan. Seperti halnya pembiasaan sholat lima waktu 

berjama’ah, kegiatan pramuka dan kegiatan rohani. 

 Pendidikan idealnya merupakan sarana humanisasi anak didik.Hal itu 

dikarenakan pendidikan memberikan ruang bagi pengajaran akhlak, etika moral, 

dan segenap aturan luhur yang membimbing anak didik mencapai humanisasi. 

Melaui proses itu, anak didik menjadi terbimbing dan tercerahkan. 

Penelitian tesis Manajemen Pendidikan Akhlak Santri dapat digambarkan 

dalam kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 
Manajemen Pendidikan Akhlak Santri 

Fungsi Manajemen 

 

 

 Perencanaan 

 Pengorganisasian 

 Pelaksanaan 

 Pengawasan 

 Evaluasi 

Komponen 
 
 

 Kurikulum 

 Ketenagaan 

 Sarana dan 

Prasarana 

 Hubungan 

dengan 

Masyarakat 

Akhlak Santri 

 

 

 Jujur 

 Berperilaku 

Baik 

 Malu 

 Rendah Hati 

 Murah Hati 

 Sabar 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana 

penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan 

dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga 

ilmu pendidikan. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian dalam metode ini terletak pada subjek dan objek yang 

diteliti serta yang berkaitan dengan penyebab dilakukannya penelitian. 

C. Defenisi Istilah 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian defenisi istilah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikur. 

1. Manajemen 

Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala 

sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan 

guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara 

kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. 

2. Manajemen Pendidikan  

Manajemen Pendidikan adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengawasan, dan keputusan usaha-usaha pendidikan yang dapat 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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3. Akhlak 

Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluk yang berarti tingkah 

laku, perangai, atau tabiat. Secara terminology, akhlak adalah tingkah laku 

seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk 

melakukan suatu perbuatan. 

4. Pondok Pesantren 

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pusat penyebaran 

agama Islam lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan kedatangan 

agama Islam di negeri kita. 

D. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 

penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif yang berusaha 

menggambarkan dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya.1 

E. Data dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penilitian ini adalah kualitatif dan 

sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai 

metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

memerlukan alat bantu sebagai instrument. Instrument yang dimaksud yaitu 

                                                        
1Sukardi, Metedologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2018), 157 
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kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, buku dan buku 

gambar. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam 

kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. 

Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, 

baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan 

pensil, ballpoint, buku dan buku gambar digunakan untuk menuliskan atau 

menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir 

dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan 

beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:  

1. Observasi  

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. 

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data 

antara lain : 

Tabel 1.1 

Aktivitas dan Aspek Yang Diamati 

No. Aktivitas Aspek Yang Diamati 

1. Kegiatan Pembelajaran di kelas 1. Situasi kelas 

2. Pengelolaan kelas oleh guru 

3. Tanggapan santri 

2. Interaksi Guru dan Siswa 1. Keteladanan guru 

2. Kepatuhan santri pada guru 

3. Kegiatan Kerohanian 1. Mengamati santri melaksanakan shalat    

berjama’ah 

2. Mengamati pengajian mingguan santri 
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4.  Kegiatan Pembinaan Akhlak 

Santri 

1. Pembinaan kepribadian santri 

2. Pembinaan 24 jam pada santri 

5. Pengamatan Keadaan 

Lingkungan Pondok Pesantren 

1. Keadaan madrasah, guru-guru, 

Pembina dan santri 

2. Fasilitas yang dimiliki 

3. Struktur organisasi pondok pesantren 

 

Observasi dilakukan secara non partisipan, dimana peneliti berperan hanya 

sebagai pengamat fenomena yang diteliti.Pengamatan dilakukan secara langsung 

untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait fokus penelitian.Hasil 

pengamatan disusun dalam catatan lapangan.Isi catatan lapangan berupa peristiwa 

rutin, temporal, interaksi dan interpretasinya. 

Peneliti mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan ke 

Pondok Pesantren Babussa’dah Bajo untuk mengamati keadaan sekolah, guru-

guru, santri, fasilitas yang dimiliki, struktur organisasi, kegiatan pembelajaran 

akhlak, sholatberjamaah dan pembinaan kepribadian kegiatan santri yang dimiliki 

oleh pihak pesantren. 

2. Wawancara  

Wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan 

data, dengan metode interview peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaanya. 

Memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis, lebih 

mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan tatap 

muka. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang mewawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas 
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pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan berdialog dan tanya jawab dengan 

kepala sekolah, dan juga guru yang bertugas serta para santri secara langsung di 

Pondok Pesantren Babussa’dah Bajo. Hasil wawancara kemudian dituangkan 

dalam struktur ringkasan, yang dimulai dari penjelasan ringkas identitas, deskripsi 

situasi atau konteks, identitas masalah, deskripsi data, unitisasi dan ditutup dengan 

pemunculan tema. 

Tabel 1.2 

Informan dan Informasi Wawancara 

No. Informan Informasi 

1. Pimpinan Pondok Pesantren 1. Apa saja materi akhlak yang diberikan 

di pondok pesantren modern babussa’dah 

bajo? 

2. Kitab-kitab akhlak apa saja yang 

diajarkan di pondok pesantren modern 

babussa’dah bajo ? 

3. Apakah ada klasifikasi dalam 

pemberian materi akhlak kepada santri? 

4. Apa saja metode yang digunakan 

dalam upaya membentuk akhlak santri?  

5. Apakah ada reward and punishment 

untuk santri yang memiliki akhlak yang 

baik dan buruk ? 

6. Apa saja media yang digunakan untuk 
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memberikan materi akhlak yang baik dan 

buruk ? 

7. Untuk mengetahui keberhasilan 

pendidikan akhlak santri, pedoman apa 

saja yang digunakan dalam menilai 

bahwa santri tersebut telah mencapai 

akhlak mulia seperti yang diajarkan di 

pondok ? 

2. Kepala Madrasah 1. Upaya apa saja yang telah dilakukan 

dalam meningkatkan pendidikan akhlak 

khususnya di madrasah aliyah ? 

2. Apa saja metode yang digunakan 

dalam membentuk akhlak santri ? 

3. Apa saja media yang digunakan untuk 

memberikan materi akhlak ? 

4. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang 

mendukung akhlak santri ? 

5. Apakah santri selalu mengikuti 

kegiatan yang dilaksanakan ? 

6. Faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dalam meningkatkan 

pendidikan akhlak santri ? 

7. Faktor apa saja yang menjadi kendala 
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dalam meningkatkan pendidikan akhlak 

santri ? 

8. Bagaimana partisipasi orang tua/wali 

santri dalam penerapan akhlak santri ? 

9. Apakah ada kerjasama antara pihak 

lain dalam penerapan akhlak santri ? 

3. Kepala Bidang Kesiswaan 1. Apa saja yang anda ketahui tentang 

pendidikan akhlak ? 

2. Bagaimana penerapan pendidikan 

akhlak dalam proses pembelajaran ? 

3. Apa saja kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh kurikulum, dalam 

pelaksanaan pendidikan akhlak ? 

4. Apa saja faktor pendukung dalam 

upaya pembentukan akhlak santri ? 

5. Apa saja faktor penghambat dalam 

upaya pembentukan akhlak santri ? 

4.  Guru Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak 

1. Bagaimana pendidikan akhlak santri ? 

2. Kegiatan pendukung dalam 

pendidikan akhlak santri ? 

3. Kendala yang dihadapi selama proses 

pembelajaran ? 

5. Pembina Pondok Pesantren 1. Bagaimana persiapan ustadz sebelum 
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memberikan materi  akhlak kepada 

santri? 

2. Bagaimana langkah pembelajaran 

ustadz dalam penyampaian  materi 

akhlak kepada santri? 

3. Metode apa saja yang ustadz gunakan 

dalam pembelajaran  kitab akhlak kepada 

santri? 

4. Media apa saja yang ustadz gunakan 

dalam penyampaian  materi akhlak 

kepada santri? 

5. Apakah ada kegiatan penunjang 

seperti ekstrakurikuler ? 

6. Santri 1. Bagaimana persiapan anda sebelum 

ustadz datang memberikan materi ? 

2. Bagaimana langkah pembelajaran 

yang dilakukan oleh ustadz dalam rangka 

pemberian materi akhlak kepada santri ? 

3. Media apa saja yang digunakan ustadz 

untuk mendukung pemberian materi 

akhlak kepada santri ? 

4. Bagaimana menurut anda mengenai 

metode, media, sarana dan prasarana 
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yang ada, apakah sudah mendukung 

keberhasilan dalam pemberian materi 

akhlak kepada santri ? 

5. Pernahkah anda merasakan kesulitan 

dalam menerima materi akhlak yang 

disampaikan oleh ustadz ? 

  a. Kalau ya, apa saja faktor yang 

membuat anda belum mampu menerima 

dan mencerna materi yang disampaikan ? 

  b. Kalau tidak, apakah alasan yang 

membuat materi tersebut mudah untuk 

dipahami ? 

6. Apakah anda sudah menerapkan 

semua materi yang disampaikan ustadz 

selama pembelajaran dalam keseharian ? 

7. Apa contoh materi akhlak yang sudah 

anda terapkan dalam keseharian ? 

8. Bagaimana dampak yang anda rasakan 

setelah mengikuti pembelajaran ? 

 

3. Dokumentasi  

Proses manajemen pendidikan akhlak di pesantren Babussa’dah Bajo, 

seperti dokumen-dokumen yang berupa buku-buku yang berkaitan degan masalah 
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yang diteliti dimana hal ini adalah sumber utama yang diperguanakan peneliti, 

selain hasil-hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. 

Tabel 1.3 Dokumen dan Informasi Analisis Dokumen 

No. Dokumen Informasi Analisis Dokumen 

1. Profil Pondok Pesantren 1. Latar belakang berdirinya. 

2. Visi dan misi 

3. Tujuan berdirinya. 

2. Sarana dan Prasarana Pondok 

Pesantren 

1. Fasilitas dan sarana pendukung. 

3. Struktur Organisasi  1. Bentuk kepengurusan pondok 

pesantren. 

2. Bentuk kepengurusan madrasah aliyah 

dan madrasah tsanawiyah.  

 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan 

keabsahan data kualitatif yaitu : 

1.   Kredibilitas (credibility)  

Yaitu menjaga keterpercayaan peneliti dengan cara:   

a. Memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses penelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan  menuntut 

waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun kelokasi guna mendeteksi dan 
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memperhitungkan penyimpangan yang dapat mengotori data. Dipihak lain untuk 

membangun kepercayaan subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi 

peneliti sendiri.   

b. Ketekunan Pengamatan yang terus menerus.Pada kegiatan ini pengamatan 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang sedang 

dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada masalah tersebut secara rinci.Oleh 

sebab itu berarti peneliti mengadakan mengadakan pengamatan dilokasi dengan 

teliti dan rinci secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang dominan. 

Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pemeriksaan 

pada tahap awal terlihat salah satu atau semua faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa. 

c. Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data). Pemeriksaan data 

dengan pembandingan data  dari sumber yang berbeda untuk mengantisipasi data 

yang hilang, dalam melakukan triangulasi data- data yang ditemukan dalam 

penelitian, baik dari wawancara dengan kepala, Waka kurikulum, Waka 

kesiswaan, staf administrasi, guru akhlak, dan siswa di pondok pesantren 

Babussa’dah Bajo. Kesemua nara sumber ini harus dibandingkan hasil 

wawancaranya. Apakah seluruh data- data yang diperoleh saling mendukung, dan 

dalam masalah ini juga harus dicari fakta lain dari pengamatan di kelas, dikantor, 

diluar kelas lalu membadingkannya dengan dokumen yang ada di Pondok 

Pesantren Babussa’adah Bajo.     

 d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal ini dimaksudkan memberikan suatu 

kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang 
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muncul dari dari pemikiran paneliti.Dalam diskusi ini juga bisa terungkap segi- 

segi lainnya yang justru membongkar atau membuka pemikiran 

peneliti.Sebaiknya teman diskusi memiliki pengalaman dalam bidang yang 

dipermasalahkan terutama isi dan metodologinya. 

 e. Analisis kasus negatif.  Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh-contoh 

dan kasus yang tidak sesuai tentang manajemen pembinaan akhlak Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Babussa’adah Bajo dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan  sebagai bahan pembanding.   

f. Kecukupan  referensi. Referensi yang digunakan harus sesuai dengan sumber 

data.Pengecekan ulang terhadap sumber data yang dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan maupun studi 

dokumen. 

2.  Keteralihan (transferability)  

Dengan melakukan uraian rinci dari data keteori, dari kasus kekasus lain sehingga 

setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat 

menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal ini peneliti harus 

menyajikan data penelitian dengan jelas dan akurat. Sehingga akan memberi 

masukan bagi siapa saja yang membaca dan akan merasa tertarik untuk dapat 

diaplikasikannya pada tempat dan konteks yang lain.  

3.  Kebergantungan (dependability)  

Yaitu mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau 

ulang semua aktifitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan 

memperhatikan konsistensi dan realibilitas data. Jika dua atau beberapa kali 
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pengulangan dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, 

maka dikatakan realibilitasnya tercapai. Peneliti dalam konteks ini dapat 

mengadakan beberapa kali wawancara dengan kepala Madrasah, guru, pembantu 

Kepala Madrasah, staf, dan guru Bimbingan Konseling. Juga berulang 

mengadakan pengamatan untuk mencari tingkat reabilitas yang tinggi. 

4. Kepastian (confirmability)  

Yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas 

data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara yang dilakukan dengan 

mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas 

data yang diperoleh. Kepastian  hasil peneliti dapat diakui oleh banyak orang 

secara objektif. Dalam hal ini peneliti guna menguji kevalidan data / keabsahan 

data agar objektif kebenarannya sangat dibutuhkan beberapa orang nara sumber 

sebagai informan dalam penelitian.  

 Dengan teknik pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian 

didiskusikan dengan rekan- rekan sejawat selanjutnya dianalisis dengan 

membanding teori dari beberapa pendapat ahli. Dengan cara teknik diatas 

diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian data 

dapat disajikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. 

I. Teknik Analisa Data 

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari 

seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara danpengkajian dokumen. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, 

mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang 
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tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat 

satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan 

kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri. 

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakakan. 

Proses penyajian data ini mengungapkan secara kesluruhan dari sekelompok data 

yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan 

unuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Data dapat menggambarkan bagaimana proses manajemen pembinaan 

akhlak di Pesantren Babussa’adah Bajo berjalan dalam membina peserta didik.  

3. Kesimpulan dan verifikasi  

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara 

sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.Namun, 

kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh 

kesimpulan yang “grounded” maka perlu dicari data lain yang baru untuk 

melakukan pengujian kesimpulan tentatif tadi terhadap pelaksanaan model 

manajemen pendidikan akhlak di Pesantren Babussa’adah Bajo.   

Dengan kegiatan mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil 

penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami 

proses dan hasil penelitian tentang model manajemen pendidikan akhlak di 

Pesantren Babussa’adah Bajo, yang diambil populasinya adalah dari madrasah 

aliyah di pondok pesantren tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

  1. Sejarah Ringkas Berdirinya Pondok Pesantren 

Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo adalah salah satu lembaga 

pendidikan dan pengajaran Islam yang berlokasi di ibukota Kecamatan Bajo yang 

merupakan kawasan Segitiga Emas di Kabupaten Luwu, Sulawesi selatan, dengan 

arah 7 km pada poros Belopa (ibukota kabupaten Luwu) Bajo, dan 7 km arah 

selatan poros Cilallang-Bajo.Dan +60 km arah Selatan Kota Palopo. Dengan letak 

geografis yang cukup strategis ini maka diharapkan Pondok Pesantren Bajo akan 

tumbuh dan berkembang dengan pesat dimasa mendatang.1 

Peningkatan mutu pendidikan Islam khususnya di wilayah kecamatan Bajo 

dan sekitarnya serta umat Islam pada umumnya, maka tokoh agama dan tokoh 

masyarakat kecamatan Bajo bermusyawarah untuk mendirikan sebuah lembaga 

pendidikan dan pengajaran yang bercirikan keislaman.Maka mulailah digagas 

perubahan lembaga pendidikan dan pengajaran yang telah ada dengan 

meningkatkan status madrasah tsanawiyah yang sudah ada menjadi sebuah 

pondok pesantren. 

Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo dirintis oleh sembilan tokoh 

yang mewakili masyarakat Bajo, kesembilan tokoh itu adalah: 

1. H. Syahruddin  Tokoh masyarakat 

                                                        
1Dokumen, Profil Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, tahun 2010 
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2. Drs. Khaidir Sangaji Tokoh agama 

3. Ramli Abdullah  Tokoh masyarakat 

4. H. Djunaid, S.Ag  Tokoh pendidikan 

5. Muh. Yunus Effendy Tokoh pendidikan 

6. H. Masri Bandaso  Tokoh masyarakat 

7. H. Bustan Ali, S.Ag Tokoh masyarakat  

8. Drs. H. Iskandar  Tokoh pendidik 

9. Syamsuddin Kapessa Tokoh pendidik 

 Setelah satu tahun perintisannya, maka pada tanggal 20 desember 1995 

diresmikanlah berdirinya sebuah Pondok Pesantren ini diberi nama Babussa’adah. 

Pemberian nama ini menjadi kesepakatan para tokoh pendiri dengan alasan 

memadukan nama masjid raya kecamatan Bajo, selain itu juga dengan satu 

harapan bahwa nantinya semua orang yang masuk di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat 

(sesuai dengan pemberian nama pondok pesantren).  

Demi untuk mendukung cita-cita masyarakat tersebut maka dibentuklah 

pengurus yayasan yang mengelola dan bertanggung jawab atas terwujudnya cita-

cita tersebut dari tokoh masyarakat dengan komposisi pengurus sebagai berikut: 

Ketua I   : H. Syahruddin BS 

Ketua II  : Ramli Abdullah 

Sekertaris I  : Muh. Yunus Efendy 

Sekertaris II  : Drs. Gundi Tri Suyanto 

Bendahara I  : H. Bustan Ali, S.Ag 
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Bendahara II  : Nurwaedah Tatong, S.Ag 

Majelis-Majelis 

1. Majelis Dakwah 

~ H. Djunaid S, S.Ag 

~ Drs. Arsyad Badu 

~ Ust. M. Salim Alwi BA 

~ Drs. Sultan Syahid 

2. Majelis Pengembangan Wakaf dan Dana 

 ~ Haming Lagonni’ 

 ~ Ir. H. Mursalim Syukur 

 ~ Muh. Ramli Dc, Mattaro 

 ~ Mahyuddin Masud, SE 

 ~ H. Amrullah 

 ~ Hj. Hamdana 

3. Majelis Pendidikan dan Kebudayaan 

 ~ H. Beddu bandaso, S.Ag 

 ~ Willem Rumemper 

 ~ Arsan Abbas 

 ~ Drs. Mustari Luring 

4. Majelis Kesehatan Sosial 

 ~ Kepala Puskesmas  

 ~ H. B. Masdar 

 ~ dr. Muslimin Abu Bakar 
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 ~ dr. Abdul Salam 

5. Majelis Keputrian 

 ~ Drs. H. Maryam Sake 

 ~ Hj. Salla BA 

 ~ Hj. Maemunnah Bandaso 

 ~ Nasihah, S.Ag 

 ~ Hj. Subaedah 

 ~ Dra. Hj. Hadrah Barang 

 ~ Hj. Nadirah Masri, S.Ag 

6. Majelis Pembangunan 

 ~ Mustarim  

 ~ A. M. Adnan 

 ~ Drs. Masdar Usman Mas’ud 

 ~ Ir. H. Mukhtar Mahaseng 

 ~ Maesar Sangaji B. 

Selain itu juga dibentuk pengurus di Makassar dan Jakarta sebagai 

pembantu pengurus yayasan terutama dalam pengumpulan dana untuk 

pembangunan selanjutnya. 

 Sepanjang sejarah sejak berdiri pada tahun 1995 hingga saat ini tahun 

2020 tentunya Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo senantiasa 

mengalami perubahan bahkan sangat signifikan dan pesat. Selain perkembangan 

dalam bentuk fisik yang semakin baik dan berstandar nasional, secara struktural 

kepengurusan kepemimpinan juga mengalami beberapa kali perubahan. 
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  2. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo 

  Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo sebagai lembaga 

pendidikan agama perlu mempertimbangkan harapan orang tua dan siswa, sebagai 

penyerap lulusan dan pelopor di masyarakat dalam merumuskan visinya. 

Pesantren Modern Babussa’adah Bajo diharapkan merespon perkembangan dan 

tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi era informasi dan 

globalisasi yang sangat cepat. Pesantren Modern Babussa’adah Bajo ingin 

mewujudkan harapan dan respon dalam visi yaitu : ‘Mewujudkan pondok teladan 

untuk mencetak insan yang bertaqwa, berilmu, terampil, sadar, dan berakhlakul 

qarimah’.2 

  Misi Pesantren Modern Babussa’adah Bajo: 

  1. Melaksanakan pengelolahan institusi dan administrasi pondok secara 

Islami. 

  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, dan 

mengupayakan sistem pendidikan yang Islami. 

  3. Mengadakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pondok yang 

memadai. 

  4. Mencetak generasi Islmai yang beraqidah salimah, beribadah shohihah, 

dan berakhlakul karimah. 

  5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas santri. 

  6. Menjadikan santri sehat jasmani, rohani dan sosial. 

                                                        
2Dokumen, Profil Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, tahun 2018 
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  7. Menjadikan santri berprestasi dalam bidang akademik dan non 

akademik. 

  8. Mencetak santri yang diterjunkan dimasyarakat sesuai dengan 

bidangnya. 

  9. Mempererat ukhuwah Islamiyah antara yayasan, guru dan karyawan 

serta wali santri. 

  10. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pemerintah, swasta dan 

organisasi Islam. 

  Tujuan pendidikan Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo: 

1. Mengantisipasi krisis moral generasi muda pada masa kini dan terlebih 

pada masa mendatang demi untuk mengimbangi arus globalisasi dan informasi 

menuju pasar bebas. 

2. Membantu pemerintah dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional 

yakni dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya serta mendukung program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar 9 

tahun. 

3. Membentuk manusia muslim yang : 

a. Taqwa kepada Allah swt 

b. Beramal shaleh 

c. Berbudi luhur 

d. Berpengatahuan luas 

e. Berbadan sehat 

f. Berwiraswasta 
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4. Mendidik para santri sehingga dapat bersatu dalam aqidah, toleransi 

dalam pendapat, istidaniah dalam pendirian dan juga mencetak kader ulama yang 

intelektual.3 

 Dengan tujuan pendidikan dan pengajaran tersebut di atas maka 

diharapkan para alumni Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo 

mempunyai persiapan dalam menyongsong masa depannya dengan berbekal iman 

dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi.Sehingga tidak menjadi beban 

bagi orang lain.Tujuan pendidikan dan pengajaran ini sejalan dengan firman Allah 

swt dalam QS. An-Nisa’/3:9: 

   

   

   

   

   

    

Terjemahnya:  

“Dan hendaklah orang-orang takut, kalau-kalau dibelakang hari mereka 

meninggalkan anak keturunan yang lemah yang mereka merasa cemas akan nasib 

mereka…”4 

 

 Ada kecenderungan dalam masyarakat bahwa pendidikan adalah di 

sekolah, di sekolah anak sudah cukup mendapatkan pendidikan, mulai dari 

pendidikan skill sampai pendidikan akhlak.Padahal pendidikan di sekolah hanya 

satu bagian dari bentuk pendidikan, adanya ketergantungan orang tua dalam 

mendidik anak kepada sekolah berakibat pengabaian pendidikan di rumah dan 

                                                        
3Dokumen, Profil Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, tahun 2018 

 
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: PT Syaamil 

Cipta Media, 2011), h.163 
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masyarakat, padahal pendidikan di sekolah hendaknya bersesuaian dengan 

pendidikan di sekolah, paling tidak ada semacam kesamaan.Adalah mustahil 

pendidikan di sekolah dapat berhasil maksimal sedangkan pendidikan di rumah 

dan sekolah tidak mendukung. 

 Oleh karena itu pula maka visi, misi Pesantren Modern Babussa’adah Bajo 

serta tujuan pendidikannya begitu jelas terpaparkan, bahwa dalam melakukan 

pembinaan generasi bangsa yang bermoral kiranya ada wadah yang mampu 

menyatukan antara pendidikan umum dan agama yang proporsional, mereka tidak 

hanya dididik dan dibina pada jam formal pembelajaran yang berlaku secara 

nasional melainkan penuh 24 jam harus terlibat secara utuh dalam peraturan di 

pesantren. 

 Didalam lingkungan pesantren itulah, setiap santri memiliki ibu yang sama 

dan ayah yang sama, sehingga kerjasama, kekompakan dan saling pengertian 

menjadi kunci sukses paling utama untuk berhasil melewati berbagai kendala dan 

permasalahan yang dialami di pondok pesantren. 

3. Kompetensi Lulusan Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo 

Tabel 1.3: Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan 

Sikap Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap: beriman dan 

bertakwa kepada tuhan yang maha 

esa, berkarakter, jujur, dan peduli, 

bertanggungjawab pembelajar sejati 

sepanjang hayat, dan sehat jasmani 
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dan rohani sesuai dengan 

perkembangan anak di lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, 

Negara, kawasan regional dan 

internasional. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis 

dan spesifik sederhana berkenaan 

dengan: ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya. 

Mampu mengaitkan pengetahuan di 

atas dalam konteks diri sendiri, 

keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, 

Negara, sera kawasan regional dan 

internasional. 

Keterampilan Memiliki kemampuan berpikir dan 

bertindak: kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif melalui pendekatan 

ilmiah sebagai pengembangan dari 
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yang dipelajari di satuan 

pendidikan dan sumber lain secara 

mandiri.5 

 

 Selain beberapa poin penting kompetensi lulusan yang tertera tersebut di 

atas secara umum, maka secara khusus Pondok Pesantren Modern Babussa’adah 

Bajo memiliki standar kompetensi lulusannya: 

1. Mengerti dan memahami bidang-bidang ilmu agama. 

2. Memelihara akhlak dan kecerdasan pikiran. 

3. Memiliki moralitas dan spiritualitas yang tinggi. 

4. Mempunyai ilmu dunia yang dapat digunakan untuk bekerja.6 

 Pembangunan pendidikan  yang dilakukan selama ini masih menghadapi 

sejumlah tantangan, baik yang terkait dengan kondisi internal sistem pendidikan 

nasional, maupun yang bersumber pada perubahan dalam segala aspek kehidupan, 

di tingkat lokal, nasional, dan pada tatanan global. Kondisi tersebut menuntut 

adanya sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi.Pendidikan harus 

mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memadai.Itulah sebabnya 

standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan perlu ditetapkan. 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian dari standar nasional 

pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL, kita 

akan memiliki patok mutu (benchmark) baik bersifat evaluasi mikro seperti 

                                                        
5SKL, Satuan Pendidikan, Permendikbud No.20 tahun 2016 

 
6Dokumen, Profil Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, tahun 2018 
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kualitas proses dan kualitas produk pembelajaran maupun bersifat evaluasi makro 

seperti kefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan 

pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan 

pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. SKL yang dijabarkan ke dalam 

standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran digunakan 

sebagai pedoman penilaian.Penyusunan SKL Satuan Pendidikan merupakan 

agenda prioritas karena menjadi rujukan dalam penyusunan standar-standar 

pendidikan lainnya. 

 4. Kerjasama Pondok Pesantren dengan Pihak Lain 

 Kerjasama yang telah dilakukan pondok pesantren antara lain dengan: 

a. Dengan pemerintah kabupaten Luwu selalu mengisi kegiatan seni seperti kasida 

klasik dan kasida modern dan berpartisipasi dalam kegiatan gerak jalan indah 

pada perayaan hari kemerdekaan. 

b. Kerjasama dengan orang tua wali santri di berbagai daerah, baik dalam hal 

pengiriman muballigh ke daerah-daerah, promosi pengenalan pondok pesantren 

kepada masyarakat dan pembinaan keagamaan. 

c. Kerjasama dengan institusi yang setingkat lebih tinggi, antara lain perguruan 

tinggi negeri dan swasta dalam hal penelusuran minat pelajar setelah tamat 

pesantren. 

d. Polres Luwu dan polsek Bajo dalam keamanan dan kenyamanan serta 

pembinaan kedisiplinan bagi santri. 

e. Aktif dalam mengikuti kegiatan Kwarcab dan Kwarda, hingga pramuka kwartir. 
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f. Dengan pemerintah dan masyarakat desa Bajo merupakan aktivitas sehari-hari 

yang rutin menjadi bagian hidup para santri dan pesantren secara umum, baik 

dalam pengiriman peserta MTQ mewakili kecamatan Bajo sampai ke tingkat 

daerah, khotib Jum’at, pengajiandan bakti sosial (gotong royong). 

Kerjasama yang dibangun merupakan upaya para pengasuh pesantren 

untuk  memperkenalkan secara lebih luas tentang eksistensi Pondok Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo di tengah-tengah masyarakat. Ketertarikan berbagai 

pihak untuk menjalin kerjasama yang baik menjadi nilai tambah tersendiri bahwa 

pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sejatinya sangat diharapkan 

keberadaannya. 

  5. Kurikulum Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah 

Bajo 

a. Struktur Kurikulum 2013 SMA/MA 

 Beban belajar dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu selama satu 

semester. Beban belajar di madrasah aliyah untuk kelas X, XI, dan XII sekurang-

kurangnya masing-masing 51 jam per minggu. Durasi satu jam pelajaran untuk 

madrasah aliyah adalah 45 menit. 

 Kelompok peminatan matematika dan ilmu alam, peminatan ilmu-ilmu 

sosial, serta peminatan ilmu bahasa dan budaya. Satu semester terdiri atas 18 

minggu, beban belajar ini terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib A dan B 

dengan durasi 33 jam pelajaran untuk kelas X dan 31 untuk kelas XI dan XII. 

Kelompok mata pelajaran peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas 

X dan 16 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII, sedangkan mata pelajaran pilihan 
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dan pendalaman 6 jam pelajaran untuk kelas X dan 4 jam pelajaran untuk kelas XI 

dan XII. Angka-angka di atas adalah beban minimal, sehingga melalui pendekatan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengelola komite dan orang tua peserta 

didik dapat menambah jam pelajaran sesuai kebutuhan. 

 Kelompok peminatan ilmu-ilmu agama satu semester terdiri atas 18 

minggu, beban belajar ini terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib A dan B 

dengan durasi 33 jam pelajaran untuk kelas X dan 31 untuk kelas XI dan XII. 

Kelompok mata pelajaran peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas 

X dan 16 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Sedangkan mata pelajaran pilihan 

dan pendalaman 6 jam pelajaran untuk kelas X dan 4 jam pelajaran untuk kelas XI 

dan XII. Angka-angka di atas adalah beban minimal, sehingga melalui pendekatan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengelola dangan persetujuan komite dan 

orang tua peserta didik dapat menambah jam pelajaran sesuai kebutuhan. 

 Struktur kurikulum madrasah aliyah terdiri atas kelompok mata pelajaran 

wajib yang didikuti oleh seluruh peserta didik madrasah aliyah.Kelompok mata 

pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya. Mata pelajaran pilihan lintas kelompok minat, untuk tingkat 

madrasah aliyah jurusan keagamaan dapat menambah dengan mata pelajaran 

kelompok peminatan ilmu-ilmu alam, sosial ataupun bahasa, adapun struktur 

kurikulum madrasah aliyah bajo sebagai berikut: 

Struktur Kurikulum 2013: Peminatan Matematika dan Ilmu Alam Tingkat 

Madrasah Aliyah 

Tabel 1.4 : Cakupan Mata Pelajaran 
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MATA PELAJARAN  

Kelompok A (Wajib 

ALOKASI WAKTU 

PER MINGGU 

X XI XII 

1. Pendidikan Agama Islam 2 2 2 

    a. Al-Qur’an hadis 2 2 2 

    b. Akidah Akhlak 2 2 2 

    c. Fikih 2 2 2 

    d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Bahasa Arab 4 2 2 

5. Matematika 4 4 4 

6. Sejarah Indonesia 2 2 2 

7. Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok B (Wajib)    

1. Seni Budaya 2 2 2 

2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3 

3. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 

Kelompok A dan B Per Minggu    

Kelompok C ( Peminatan)    

Peminatan Matematika dan ilmu-ilmu Alam    

1. Matematika 3 4 4 
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2. Biologi 3 4 4 

3. Fisika 3 4 4 

4. Kimia 3 4 4 

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman    

Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4 

Jumlah Jam Pelajaran Yang Harus Ditempuh 

per Minggu 

51 51 517 

 

b. Muatan Kurikulum 

 Muatan kurikulum di madrasah aliyah Bajo meliputi sejumlah mata 

pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai 

dari kelas X sampai dengan kelas XII. Materi muatan lokal dan kegiatan 

pengembangan diri merupakan bagian dari muatan kurikulum. Mata pelajaran 

merupakan materi bahan ajar berdasarkan landasan keilmuan yang akan 

dibelajarkan kepada peserta didik sebagai beban belajar melalui metode dan 

pendidikan tertentu. 

c. Kompetensi Inti 

 Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik 

pada kelas tertentu. Melalui komptensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi 

dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. 

 Rumusan kompetensi menggunakan notasi sebagai berikut : 

 1. Kompetensi inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual, 

 2. Kompetensi inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial, 
                                                        

7Dokumen 1, Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah Babussa’adah Bajo, Tahun Pelajaran 

2019/2020. 
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 3. Kompetensi inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti sikap pengetahuan, 

 4. Kompetensi inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

Kompetensi inti madrasah aliyah Bajo adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 : Kompetensi inti 

Madrasah Aliyah 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan 

bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menenpatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan 

metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak 

fenomena dan kejadian. 

Keterampilan Memiliki kemampuan piker dan tindak yang efektif dan 

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai 

pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara 

mandiri. 

 

Kompetensi Inti Madrasah Aliyah 

KELAS X KELAS XI KELAS XII 
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1. Menghayati dan     

meyakini akidah 

Islamiyah. 

1. Menghayati dan     

meyakini akidah 

Islamiyah. 

1. Menghayati dan     

meyakini akidah 

Islamiyah. 

2. Mengembangkan 

akhlak (adab) yang 

baik dalam beribadah 

dan berinteraksi 

dengan diri sendiri, 

keluarga, teman, guru, 

masyarakat, 

lingkungan sosial dan 

alamnya serta 

menunjukkan sikap 

partisipasif atas 

berbagai permasalahan 

bangsa serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

2. Mengembangkan 

akhlak (adab) yang 

baik dalam beribadah 

dan berinteraksi 

dengan diri sendiri, 

keluarga, teman, guru, 

masyarakat, 

lingkungan sosial dan 

alamnya serta 

menunjukkan sikap 

partisipasif atas 

berbagai permasalahan 

bangsa serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

2. Mengembangkan 

akhlak (adab) yang 

baik dalam beribadah 

dan berinteraksi 

dengan diri sendiri, 

keluarga, teman, guru, 

masyarakat, 

lingkungan sosial dan 

alamnya serta 

menunjukkan sikap 

partisipasif atas 

berbagai 

permasalahan bangsa 

serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami, 

menerapkan dan 

3. Memahami, 

menerapkan dan 

3. Memahami, 

menerapkan dan 
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menganalisis 

pengetahuan factual, 

konseptual, procedural 

tentang al-Qur’an, 

Hadis, fiqih, akidah, 

akhlak, dan sejarah 

Islam dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, dan 

peradaban serta 

menerapkan 

pengetahuan 

procedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

dalam memecahkan 

masalah. 

menganalisis 

pengetahuan factual, 

konseptual, procedural 

tentang al-Qur’an, 

Hadis, fiqih, akidah, 

akhlak, dan sejarah 

Islam dengan wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, dan 

peradaban serta 

menerapkan 

pengetahuan 

procedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

dalam memecahkan 

masalah. 

menganalisis 

pengetahuan factual, 

konseptual, 

procedural tentang al-

Qur’an, Hadis, fiqih, 

akidah, akhlak, dan 

sejarah Islam dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, dan 

peradaban serta 

menerapkan 

pengetahuan 

procedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

dalam memecahkan 

masalah. 

5. Mengolah, menalar, 

dan menyajikan dalam 

ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

5. Mengolah, menalar, 

dan menyajikan dalam 

ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

5. Mengolah, menalar, 

dan menyajikan 

dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak 
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dengan pengembangan 

diri yang dipelajarinya 

di madrasah secara 

mandiri, dan mampu 

menggunakan metode 

sesuai kaidah 

keilmuan. 

dengan pengembangan 

diri yang dipelajarinya 

di madrasah secara 

mandiri, dan mampu 

menggunakan metode 

sesuai kaidah 

keilmuan. 

terkait dengan 

pengembangan diri 

yang dipelajarinya di 

madrasah secara 

mandiri, dan mampu 

menggunakan metode 

sesuai kaidah 

keilmuan. 

 

d. Pendidikan Berbasis keunggulan Lokal dan Global 

 Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang 

memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek 

ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi dan lain-lain yang bermanfaat bagi 

pengembangan kompetensi peserta didik agar mampu bersaing di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global 

dilaksanakan dengan memperhatikan kecenderungan dan komuniksai serta 

tantangan yang dihadapi peserta didik dimasa yang akan datang. 

 Bentuk implementasi pendidikan berbasis pendidikan keunggulan lokal 

dan global yang dikembangkan di Madrasah Aliyah Bajo adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) untuk beberapa 

mata pelajaran. 

b. Mengimplementasikan bimbingan pelajaran TIK, khususnya materi internet 

dalam proses pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran. 
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c. memberikan bimbingan karya ilmiah remaja pada mata pelajaran IPA, IPS, 

muatan lokal pertanian dan pengembangan diri meliputi Baca Tulis Al-Qur’an 

(BTA). 

Bentuk keunggulan lokal dan global yang dikembangkan di madrasah aliyah Bajo 

antara lain: 

a. Keunggulan Lokal 

Produk baca Tulis Al-Qur’an. 

b. Keunggulan Global 

Math and sains club, Language club, Social club, teknologi dan komunikasi 

(komputer dan internet).8 

6. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo 

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan memerlukan suatu 

organisasi yang baik agar kegiatan madrasah dapat dilasanakan sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian setiap organisator. Dengan demikian tujuan pendidikan 

yang diemban oleh madrasah akan tercapai. Dari struktur organisasi tersebut akan 

tampak tugas dan wewenang serta jabatan masing-masing personil. Sebagai mana 

organisasi-organisasi lain mempunyai susunan stuktur yang jelas dalam 

pembagian tugas, sehingga siapa mengerjakan apa dapat dipertanggung jawabkan. 

Hal ini juga terlihat di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo. Adapun 

struktur organisasi Pondok Pesantren Modern Babussa’dah Bajo adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                        
8Dokumen 1, Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah Babussa’adah Bajo, Tahun Pelajaran 

2019/2020. 
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Struktur Organisasi Pondok Pesantren 

No Nama Jabatan 

1. Drs. Khaidir Sangaji Pendiri Yayasan 

2.  H. Bustan ali, S.Ag Pendiri Yayasan 

3. H. Djunaid Pendiri Yayasan 

4.  H. Muhammad Junus Effendy Abbas Pendiri Yayasan 

5.  Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si Ketua 

6.  Idham Anggota 

7. Ir. Sugino Ali Anggota 

8. Dra. Hadrah Barrang Ketua Umum 

9.  Drs. Saifuddin Ahmad Sekretaris Umum 

10. H. Nasrun Mastha, S.Sos Sekretaris 

11. Hj. Hasmawati Bendahara Umum 

12. Hj. Hasnawati Nurdin Bendahara 

13. H. Bustan Ali, S. Ag Wakil Ketua 1 

14. H. Djunaid, S. Ag Ketua 

15.  Askar, SE Anggota 

16. H. Muhammad Junus Effendy Abbas Anggota9 

 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana   

Sarana dan prasarana di madrasah dapat mendukung kelancaran proses 

pendidikan, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki akan mempengaruhi 

                                                        
9Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Babussa’adah Bajo, Tahun 2015 
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kegiatan proses belajar mengajar di madrasah dan tentunya akan mempengaruhi 

kemajuan dan mutu lulusannya. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Pondok 

Pesantren Modern Babussa’adah Bajo adalah sebagai berikut:  

a. Gedung Pondok Pesantren 

No. Nama Bangunan Banyaknya 

1. Masjid 1 

2. Asrama putri 1 

3. Asrama putra 1 

4. Kantor yayasan 1 

 

b. Jumlah ruang belajar terdiri 2 kelas tingkat X madrasah aliyah, 2 kelas tingkat 

XI madrasah aliyah dan 2 kelas tingkat XII madrasah aliyah. 

c. Perpustakaan  

1) Populer : novel, roman dan kumpulan cerpen  

2) Ilmiah : sains dan agama   

3) Buku pelajaran terdiri atas ratusan judul yang dapat dipinjam dengan 

membawanya ke asrama, namun ada beberapa judul yang hanya boleh dibaca di 

ruang baca perpustakaan. Waktu buka perpustakaan dimulai pukul 08.00 wib – 

21.00 wib, ditutup sementara pada jam-jam istirahat dan sholat dan tidak dibuka 

pada hari libur. 

d. Laboratorium 

No. Nama Lab Banyaknya Keterangan 

1. Laboratorium IPA 1 Lengkap 
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2. Laboratorium Komputer 1 Lengkap 

e. Sarana Olahraga 

No. Nama Sarana Olahraga Banyaknya Keterangan 

1. Lapangan Volly 1 Lengkap 

2. Lapangan Bulu Tangkis 1 Lengkap 

3. Lapangan Takraw 1 Lengkap10 

 

8. Keadaan Guru-guru dan Pegawai   

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru pemegang peranan utama, karena ia adalah faktor yang 

menentukan bagi keberhasilan pengajaran karena tanpa guru proses belajar 

mengajar tidak akan berlangsung, dengan demikian tujuan pendidikan akan 

tercapai.   

Saat ini semua bidang studi di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah 

Bajo diampuh oleh guru-guru yang memiliki kompetensi tinggi, mereka adalah 

sarjana-sarjana dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang 

berasal dari dalam dan luar negeri. 

Selain guru, keberadaan karyawan atau pegawai merupakan salah satu 

unsur tenaga kependidikan, tenaga kependidikan lainnya harus bekerjasama 

dengannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dengan 

terjalinnya hubungan baik antara mereka, maka akan terjalin kerjasama yang baik 

pula dan proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar dan baik.  

                                                        
10 Observasi, Lingkungan Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 19 Deseber 

2019 



89 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 5 :Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Bajo 

No. Nama TTL Jabatan 

1. Ahmad, S.Ag,M.Pd Bajo, 12/05/1973 KAMAD 

2. Tajeng, S.Ag Tetewatu, 31/12/1974 GURU 

3. Junaedah, S.Pd Ulusalu, 30/07/1967 GURU 

4. Jumarni, S.Si Tondojolo, 11/07/1987 GURU 

5. Idawati, S.E i Langkidi, 11/02/1982 GURU 

6. Dewi Sartika, S.Pd Palopo, 25/12/1991 GURU 

7. Marhuma, S.Ag Langkidi, 08/07/1977 GURU 

8. Nopitasari, Takdir, 

S.Pd 

Jambu, 20/09/1991 GURU 

9. Mike Rani, S.Si Langkidi, 22/03/1992 GURU 

10. Nasrullah, A. Md. 

Kom 

Salubone, 22/08/1988 GURU 

11. Marwati, S.Pd Olang, 29/05/1989 GURU 

12. Fatmawati, S.Si Tarakan, 26/12/1993 GURU 

13. Aminah Mahmud, 

S.Pd 

Kampung Baru, 

15/05/1993 

GURU 

14. Khaeruddin, S.Pd Salubone, 27/03/1992 GURU 

15. Afdal, S.Pd Ulusalu/ 17/08/1990 GURU 

16. Rahayu, S.Pd Balabatu, 06/05/1992 GURU 

17. Siti Rahmawati, 

S.Pd 
Jakarta, 08/02/1992 GURU 

18. Eviyanti, SP Kampung Baru, 

07/07/1986 

KTU 

19. Nuryeni, S.Pd Balla, 16/10/1994 OPERATOR 
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20. Farhan Salubanga, 28/09/1998 TU 

21. Nuhung Balla, 31/12/1954 SATPAM 

22. Ermayanto Tondokolo, 10/11/1986 BUJANG11 

 

Untuk Pembina yang tinggal di asrama putri berjumlah 6 orang dan 

Pembina putra yang tinggal sebanyak 8 orang serta staf dapur yang bertugas di 

Pondok Pesantren Babussa’adah Bajo sebanyak 4 orang. 

9. Keadaan Siswa 

Kondisi keadaan siswa madrasah aliyah berdasarkan rombongan belajar 

untuk tahun pelajaran 2019/2020 jumlah laki- laki adalah 64 orang, perempuan 87 

orang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 151 orang.  

Tabel 1.5 :Siswa berdasarkan Rombongan belajar 

Kelas Jenis kelamin Total Keterangan 

Laki-Laki Perempuan 

X a 36 - 36  

X b - 40 40  

XI a 19 - 19  

XI b - 26 26  

XII a 9 - 9  

XII b - 21 2112  

 

                                                        
11Data Pembangunan Madrasah Aliyah Babussa’dah Bajo, Tahun Pelajaran 2019/2020 

 
12 Ahmad, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara, 23 Januari 2020 
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Keberadaan seluruh komponen ini tentunya membutuhkan kerja ekstra 

para pimpinan dan pengasuh untuk menseragamkan visi, misi dan tujuan 

pesantren guna menghasilkan output para santrinya yang mampu menjadi insan 

mandiri, berani, kreatif dan yang paling utama adalah kesemua ilmu yang dimiliki 

para santrinya dilandasi dengan ahlak yang mulia, karena tanpa ahlak yang mulia 

maka hidup seperti berjalan dalam gelap gulita, punya ilmu tapi tak memiliki 

cahaya ilmunya.   

B. Gambaran Manajemen Pendidikan Akhlak 

1. Perencanaan Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah 

Bajo 

Menjadikan  akhlak  sebagai  bagian  integral  dari  semua  kegiatan santri,  

merupakan salah satu metode pembinaan akhlak serta perencanaan terukur yang 

diterapkan di pesantren ini. Oleh karena itu, semua guru bidang studi berupaya 

menanamkan kesadaran berakhlak terpuji sebagai bagian dari penyajian materi 

pelajarannya masing-masing. 

 Wawancara bersama pimpinan Pondok Pesantren Babussa’adah Bajo 

mengatakan bahwa untuk pendidikan akhlak santri di pondok pesantren selain 

dididik pada waktu jam sekolah pendidikan akhlak santri juga diterapkan di luar 

jam sekolah seperti pengajian bulanan setiap tanggal 13 ba’da dzuhur, pengajian 

mingguan setiap malam senin ba’da maghrib, tilawah pada setiap ba’da subuh, 

training dakwah untuk persiapan bulan ramadhan, nasihat-nasihat, pembiasaan 

dan santri diajarkan untuk mengambil dan membayar sendiri barang yang ada di 
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kantin kejujuran. Pada saat penamatan setiap tahun, santri yang baik akhlaknya 

diberi reward berupa piagam.13 

Dalam wawancara bersama bapak  kepala madrasah aliyah di Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo mengatakan tentang perencanaan pendidikan akhlak 

sebagai berikut :  

Untuk bidang studi bahasa, misalnya, guru memaparkan bagaimana 

menggunakan bahasa yang tepat, di samping baik dan benar juga 

mempertimbangkan aspek sopan santun dalam bertutur kata, begitu pula dalam 

bidang studi lain, para guru berusaha menyisipkan nasehat-nasehat yang bermuara 

pada pembinaan akhlak.14 

Selanjutnya, kepala madrasah aliyah menjelaskan bahwa untuk bidang 

studi yang bernuansa saintifik, guru bidang studi berupaya memaparkan efek 

positif dan negatif kemajuan teknologi, dan mengajak para santri untuk kritis 

dalam menyikapinya.Sebagai contoh, mereka diminta untuk memaparkan manfaat 

positif dari kemajuan teknologi informasi, sekaligus efek negatif yang 

ditimbulkannya.15 

Demikian halnya seluruh kegiatan santri, baik yang terkait dengan aspek 

kesenian, olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, pembinaan akhlak selalu 

menjadi prioritas utama. Sehingga dengan cara seperti ini nilai-nilai akhlak benar-

                                                        
13Khaidir Sangaji, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara,19 Desember 2019 

 
14Ahmad, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara, 23 Januari 2020 

 
15Ahmad, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara, 23 Januari 2020 
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benar dapat dihayati dan dipraktekkan, bukan sekedar dipelajari secara teoritis. 

Tapi dapat diperaktekkan baik didalam lingkungan pesantren sendiri, maupun 

diluar lingkungan pesantren setelah mereka menyelesaikan studinya di pesantren 

yang selama ini mereka menimba ilmu. 

a. Silabus, Program Tahunan, dan Program Semester.  

Silabus adalah merupakan pengembangan dari standar isi yang telah 

dianalisis Standar Kompetensinya (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

terdapat didalamnya.Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

tentang kegiatan pembelajaran, pengolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. 

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pembantu kepala madrasah 

bidang kurikulum yang mana mengatakan bahwa setiap guru dengan mata 

pelajaran yang diampunya mempunyai silabus dengan mengacu kepada kalaender 

pendidikan madrasah agar proses KBM berjalan terencana dengan baik dan 

sehingga lebih mudah dilaksanakan. Dari silabus lalu dijabarkan lagi dalam 

bentuk progran tahunan, program semester, dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).Semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi guru 

harus diselesaikan sebelum masuk tahun ajaran baru. Inilah nanti yang akan 

merupakan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.16 

Selanjutnya wawancara dengan guru mata pelajaran akhlak mengatakan 

bahwa saya selaku guru yang mengampu mata pelajaran akhlak telah membuat 

silabus, prota, prosem, dan RPP berdasarkan jadwal akademik dan kalender 

pendidikan.Karena  memang merupakan kewajiban  yang mesti dibuat oleh saya 

                                                        
16Idawati, PKM Bidang Kurikulum Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo, Wawancara,, 24 Januari 2020 
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selaku guru mata pelajaran akhlak. Agar administrasi ini siap tepat waktu 

dikerjakan pada liburan tahun akhir tahun ajaran. Masuk tahun ajaran baru setiap 

guru sudah nenyelesaikan administrasinya dan siap melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan apa yang telah disusun dan direncanakan.17 

Sebagaimana hasil wawancara dengan PKM kurikulum, guru tidak banyak 

mengalami kesulitan karena sebelum dibebankan terlebih dahulu diberikan 

sosialisasi mengenai cara membuat silabus, prota, prosem, dan RPP. Melalui 

temuan ini dapat diketahui bahwa setiap guru telah membuat Silabus, Prota, 

Prosem, dan RPP.Semua itu diselesaikan sebelum masuk tahun ajaran 

baru.Melalui studi dokumen di ruang PKM bidang kurikulum ditemukan sejumlah 

silabus, Prota, Prosem, dan RPP dari masing- masing guru mata pelajaran untuk 

semester Ganjil maupun semester Genap. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

RPP  adalah  perencanaan  guru  untuk  menyampaikan  pelajaran  didepan 

kelas. Dibuat berdasarkan SK, KD, Indikator, dan materi pokok yang sudah di 

susun oleh pemerintah. 

Wawancara dengan kepala madrasah disebutkan bahwa  : Setiap guru mata 

pelajaran wajib membuat RPP untuk setiap kompetensi dasar sesuai Indikator 

yang telah di rancang.setiap guru yang akan mengadakan proses pembelajaran 

                                                        
17Tajeng, Guru Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo, Wawancara, 27 Januari 2020 
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dikelas wajib membawa RPP yang sudah di tanda tangani guru mata pelajaran dan 

kepala madrasah.18 

Pada studi dokumentasi ditemukan bahwa guru mempunyai RPP yang 

sesuai dengan tingkatan kelas dan waktunya.RPP yang sudah ditanda tangani baik 

oleh guru mata pelajaran dan kepala madrasah dibawa ketika pembelajaran 

berlangsung di kelas untuk dijadikan panduan pembelajaran. 

Sesuai hasil wawancara dengan salah seorang guru akhlak mengatakan, 

semua guru diwajibkan punya RPP.Sebab RPP merupakan panduan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Setiap mengadakan pembelajaran RPP dibawa 

kedalam kelas, dimana guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setiap 

RPP yang dibuat harus di konsultasikan dahulu ke kepala madrasah untuk 

disahkan dan ditandatangani.19 

Sebagaimana hasil wawancara dengan nara sumber, observasi dan studi 

dokumen di atas dapat dijelaskan bahwa para guru diwajibkan untuk membuat 

program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), silabus, dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) masing- masing dan dibuat sendiri. Dalam 

penyusunan RPP guru- guru saling bertukar pikiran dan berkordinasi dengan 

PKM kurikulum, kepala madrasah.Dokumen administrasi guru yang telah dibuat 

di copy dan disimpan di PKM kurikulum yang bertanggung jawab tentang hal 

tersebut. 

                                                        
18 Ahmad, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara, 23 Januari 2020 

 
19Tajeng, Guru Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo, Wawancara, 27 Januari 2020 
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2. Pengorganisasian Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo 

Tahap berikut pada manejemen pendidikan akhlak adalah 

pengorganisasian pendidikanakhlak.Secara  operasional  pengoganisasian  ini   

dilaksanakan dengan penetapan tugas, tanggungjawab, dan wewenang serta 

mekanisme kerjanya sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai.  Hal ini di 

telusuri lewat studi dokumen, wawancara, dan observasi di madrasah aliyah 

Babussa’adah Bajo.Pembagian  tugas mengajar, jadwal pelajaran yang disusun 

dan kegiatan kegiatan ekstrakurikuler diatur oleh kepala madrasah yang 

berkolaborasi dengan wakil kepala madrasah dan bersama guru- guru. Dalam 

kesempatan wawancara dengan wakil kepala madrasah menjelaskan mengenai 

pengorganisasian pendidikan akhlak yang dimulai dengan perencanaan. Hal ini  

dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :  

Guru sebelum melakukan aktivitas pembelajaran membuat program 

pembelajaran, yaitu: (1) membuat analisis materi pembelajaran, (2) membuat 

program Tahunan dan program Semester, (3) membuat satuan program 

pembelajaran, (4) membuat rencana pembelajaran. Seorang guru dalam membuat 

program pembelajaran harus meneliti, mempelajari, dan menganalisis komponen- 

komponen dari program pembelajaran, seperti kalender pendidikan, kurikulum, 

dan silabus. Selanjutnya dalam membuat analisis materi pembelajaran, dengan 

menjabarkan : (1) pokok/ sub pokok bahasan, (2) materi pembelajaran, (3) alokasi 

waktu, (4) memilih metode, (5) memilih sarana pembelajaran. Program tahunan 

dibuat satu tahun sekali, berupa perencanaan kegiatan pembelajaran selama satu 
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tahun dengan membuat alokasi waktu setiap pokok bahasan.Program semester 

merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran selama satu semester atau selama 

enam bulan dan dibagi dalam semester ganjil dan semester genap. 

Perencanaan kegiatan sejak dari AMP (analisis materi pembelajaran) 

sampai rencana program semester, program tahunan, dan rencana program 

pengajaran merupakan rangkaian hal yang sangat penting bagi kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan mencapai hasil yang baik.  

Selanjutnya  kepala madrasah, melalui wakil kepala madrasah membuat : 

Pembagian tugas mengajar sesuai keahlian dan minat guru. Penyusunan jadwal 

pelajaran, jadwal perbaikan dan pengayaaan siswa yang belum 

mencapaikompetensi,  penyusunan jadwal ekstrakurikuler, serta   pelatihan  untuk 

guru dalam rangka penyegaran pengetahuan guru antara lain: metode 

pembelajaran atau model pembelajaran, mengadakan supervisi, pengawasan, dan 

evaluasi. 

 Kegiatan pembelajaran apabila masing- masing memahami tugas, 

membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dengan baik akan 

menjadikan tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu guru sebagai manejer di 

kelas membuat rencana, mengorganisir sumberdaya pembelajaran, memimpin 

siswanya, dan mengevaluasi proses dan hasil pengajaran.  

3. Pelaksanaan Rencana Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo 

Diskusi serta wawancara yang penulis lakukan bersama kepala madrasah 

aliyah, guru bimbingan konseling, pembantu kepala madrasah bidang kesiswaan, 
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para pembina serta santri yang ada di lingkungan pondok pesantren, maka hasil 

ulasan tersebut dapat penulis uraikan melalui beberapa poin penting sebagai 

berikut. 

a. Keteladanan  

Berdasarkan wawancara bersama kepala madrasah aliyah  menjelaskan 

bahwa pembinaan akhlak merupakan upaya pembinaan sikap dan perilaku 

seseorang berdasarkan norma-norma yang diajarkan dalam agama. Salah satu 

faktor yang amat menentukan dalam hal ini adalah keteladanan dari pengasuh, 

pembina, dan guru itu sendiri.Pentingnya keteladanan para ustadz sangat 

ditekankan di pesantren ini. Metode keteladanan ini pada hakekatnya merupakan 

salah satu metode yang telah diterapkan oleh rasulullah saw. dalam membina 

akhlak umatnya, dan hal tersebut mendapat legitimasi langsung dari Allah swt. 

dalam Q.S Al-Ahzâb (33):1: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”20 

Lebih lanjut kepala madrasah aliyah menjelaskan memberi inspirasi bagi 

kita bahwa kunci keberhasilan dalam pendidikan akhlak adalah keteladanan, 

metode inilah yang kami terapkan di pesantren ini.Sebelum anak didik 

diperintahkan berperilaku terpuji, meneladani rasulullah saw.gurulah yang 

pertama-tama harus memberikan contoh dengan berperilaku terpuji. Kesadaran 

akan pentingnya keteladanan ini ditanamkan kepada para ustadz, guru dan staf 

administrasi serta seluruh elemen dan pegawai pesantren sehingga tidak jarang 

                                                        
20Ahmad, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara,23 Januari 2020 
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guru pun mendapat teguran jika berperilaku yang tidak mendidik, misalnya, 

merokok. Guru dilarang merokok selama berada dalam area lingkungan sekolah. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan larangan merokok bagi para santri 

sehingga guru dituntut untuk memberi teladan terlebih dahulu. 

b. Pendidikan Kognitif  

Wawancara dengan pimpinan pondok Pesantren Modern Babussa’adah 

Bajo menjelaskan bahwa, pembinaan akhlak di Pesantren Babussa’adah 

Bajodilakukan dengan memperhatikan aspek kognitif teoritis dan aspek 

praktis.Pembinaan akhlak pada aspek pemahaman teoritis ini dilakukan melalui 

mata pelajaran di dalam kelas, sesuai dengan kurikulum yang ada.Namun, karena 

keterbatasan waktu yang tersedia pada kurikulum madrasah, maka pembinaan 

aspek pemahaman teoritis ini juga di lakukan secara rutin melalui kegiatan 

pondok dalam bentuk kajian kitab, meliputi kajian tafsir, fikih dan 

hadits.Pelaksanaan kajian ini dilakukan pada malam hari. Kegiatan ini 

berlangsung di malam hari setelah shalat maghrib hingga shalat isya. 

Efektivitas kegiatan kajian kitab ini dalam pembinaan pemahaman 

keagamaan para santri dijelaskan ustadz Khaidir selaku pimpinan pondok bahwa 

pendalaman materi keagamaan berupa kajian kitab tafsir, fikih dan hadis yang 

merupakan program kepesantrenan ternyata sangat efektif dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan santri.Bahkan melalui kajian seperti ini, bukan hanya 

pengembangan aspek kognitif santri yang mengalami kemajuan, tetapi juga aspek 

afektifnya (penghayatan).Mereka yang aktif mengikuti kajian tersebut 

menampilkan perilaku keagamaan, baik ibadah maupun akhlak yang menonjol. 
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Perkembangan kemampuan kognitif santri melalui kajian kitab ini 

tampaknya disebabkan oleh sistem pengajarannya yang bersifat luwes. Materi 

yang disajikan tidak terikat oleh kurikulum yang kaku sehingga ustadz/ah 

tidakberalih ke topik bahasan lain sebelum topik yang sedang dibahas benar-benar 

sudah dipahami oleh santri. 

c. Pembiasaan  

Faktor kebiasaan memiliki pengaruh kuat dalam membentuk akhlak 

seseorang.Mendidik akhlak yang baik tidak cukup hanya dengan memberikan 

pemahaman tentang kebaikan, tetapi harus membiasakan anak didik melakukan 

kebaikan itu sehingga menjadi tabiat yang melekat dalam jiwanya. Berdasarkan 

hasil wawancara yang begitu santai di halaman pondok pesantren bersama 

ustadzah Junaidah, beliau menjelaskan bahwa, pembinaan akhlak melalui metode 

pembiasaan diterapkan mulai dari hal-hal yang sederhana.Salah satu kebiasaan 

yang selalu diterapkan adalah doa bersama sebelum dan sesudah belajar. Doa 

bersama sebelum dan setelah makan, sebelum dan sesudah tidur, permisi atau izin 

tertulis saat keluar pondok, kewajiban sholat fardhu 5 waktu di masjid, keharusan 

melaksanakan sholat qobliyah dan ba’diyah sampai pada rutinitas pelaksanaan 

qiyamul lail berjama’ah di masjid, begitu juga pembiasaan membaca al-Qur’an 

sambil menunggu datangnya waktu sholat atau setelah sholat. Pembacaan doa 

bersama biasanya dilakukan sebelum memulai mata pelajaran pertama dan setelah 

mata pelajaran terakhir. Menurut ustadzah Junaidah, hal tersebut dibiasakan bukan 

sekedar sebagai permohonan kepada Allah, tetapi lebih dari itu bermaksud 

menanamkan kesan pada diri anak didik bahwa ilmu merupakan anugerah Allah, 
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maka untuk memperoleh ilmu yang berkah haruslah dengan memelihara akhlak 

yang mulia.21 

Selanjutnya, di pesantren ini para santri dan juga para ustadz/guru 

dibiasakan memelihara shalat berjamaah. Oleh karena itu, dalam jadwal 

pelajaranwaktu usai jam pelajaran tepat pada saat masuknya waktu dzuhur 

sehingga para santri harus mengikuti shalat berjamaah sebelum istirahat di asrama 

pada siang hari.22 

Pendidikan akhlak melalui metode pembiasaan ini juga diterapkan dalam 

berbagai aktivitas.Misalnya, mendidik sifat solidaritas, sportivitas, kejujuran, dan 

ukhuwah melalui kegiatan belajar kelompok, gerakan pramuka dan olah raga. 

Metode pembiasaan diri dengan akhlak terpuji ini bukan hanya dilakukan 

di kelas, tetapi juga di luar kelas dan bahkan ketika diluar pondok pesantren 

selama masih berada dalam pengawasan para ustadz/ah. 

Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan rencana pendidikan akhlak di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo sudah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan analisis 

terhadap kitab tafsir dan hadis sebagai dasar berperilaku sesuai dengan tuntunan 

al-Qur’an dan sunnah rasulullah saw. 

 

 

                                                        
21Junaidah, Pembina Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, Wawancara, 17 

Desember 2019 

 
22Junaidah, Pembina Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, Wawancara 17 

Desember 2019 
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4. Pengawasan Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah 

Bajo  

Anak didik merupakan generasi yang baru tumbuh dan masih dalam 

proses pencarian jati diri. Oleh karena itu, sangat membutuhkan bimbingan dan 

pengawasan dari orang dewasa.Ustadz Nirwan kadir menjelaskan bahwa, salah 

satu metode yang diterapkan dalam pembinaan akhlak di pesantren ini adalah 

dengan melibatkan semua pihak dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku 

santrinya, baik di dalam maupun di luar pesantren. Pengawasan yang dimaksud 

untuk tetap menjaga konsistensi santri untuk tetap berakhlak terpuji di mana pun 

dan kapan pun. Sehingga dengan demikian kebiasaan untuk tetap berperilaku yang 

baik tumbuh menjadi bagian dalam dirinya sehingga nantinya diharapkan menjadi 

tindakan yang bersifat spontanitas dan bukan dibuat-buat.Tanggung jawab 

pengawasan terhadap perilaku santri saat berada di lingkungan pesantren atau 

selama jam pelajaran sekolah berlangsung, berada di tangan para guru dan staf 

sekolah. Sedangkan pada saat mereka berada di luar jam sekolah, tanggung jawab 

tersebut menjadi wewenang pengawas dan musyrif asrama bagi mereka yang 

tinggal di asrama, dan orang tua pada saat mereka berada di rumah.23 

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan ini, pihak sekolah menjalin 

kerja sama dan membangun koordinasi dengan musyrif / ustadz/ah asrama dan 

orang tua santri. Bilamana dalam pengawasan ini ditemukan perilaku yang 

menyimpang dari nilai-nilai akhlak yang tidak terpuji, semua pihak secara 

bersama-sama mencari solusi pembinaannya. Salah satu teknik yang diterapkan 

                                                        
23Nirwan Kadir, Pembina Pondok  pesantren  Modern  Babussa’adah Bajo, Wawancara, 

09 Februari 2020 
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pihak sekolah untuk memudahkan pelaksanaan fungsi pengawasan ini, khususnya 

pada saat jam sekolah berlangsung adalah dengan mengharuskan santrinya 

menggunakan seragam yang khas dan mudah dikenali, di samping juga bernuansa 

Islami. Pemberian sanksi sebagai wujud penindakan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan merupakan upaya pengawasan akhlak santri. 

Salah satu metode yang digunakan dalam pembinaan akhlak di pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo sekaligus sebagai upaya pengawasan santri adalah 

pemberian sanksi tertentu kepada mereka yang melakukan pelanggaran.Sanksi ini 

memiliki tingkatan mulai dari sanksi ringan hingga yang berat, sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan. 

Dalam keseharian santri 24 jam terdapat tata tertib dan manajemen yang 

dinamakan MPS (Majelis Perwakilan Santri) yang mengatur setiap waktu 

kegiatan santri dimana yang berperan didalamnya mengambil tindakan adalah 

para santri dan setiap tata tertib yang dilanggar oleh santri akan diselesaikan oleh 

santri sebelum diserahkan kepada pembina asrama, program kerja dan sanksi 

tersebut yaitu: 

a. Pembagian Waktu Santri Babussa’adah Bajo 

 04.30-05.15 Bangun dan shalat berjamaah 

 05.15-05.30 Tahfidzul qur’an di mushollah 

 05.30-05.50 Pemberian mufradat (Bahasa Arab/Bahasa Inggris) 

 05.50-06.15 Pembersihan lingkungan (kerja bakti) 

 06.15-06.30 Mandi pagi agar segar dan sehat 

 06.30-07.00 Sarapan pagi biar kuat 
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 07.00-12.45 Sekolah agar pintar 

 12.45-13.00 Shalat dzuhur berjama’ah 

 13.00-13.55 Makan siang, istirahat 

 13.55-15.30 Belajar sore (kepesantrenan) 

 15.30-16.00 Shalat ashar berjama’ah 

 16.00-17.10 Tilawah, olahraga 

 17.00-17.30 Mandi sore 

 17.30-18.30 Mengaji, shalat maghrib 

 18.30-19.10 Makan malam 

 19.10-19.30 Shalat isya 

 19.30-19.45 Pemberian mufradat (Bahasa Arab/Bahasa Inggris) 

 19.45-21.00 Belajar malam 

 21.00-22.00 Menonton (istirahat) 

 22.00-04.30 Tidur yang nyenyak.24 

b. Bagian-Bagian Pengurus Majelis Perwakilan Santri (MPS). (Terlampir)25 

  Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumen, dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan pendidikan akhlak di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah 

Bajo dilaksanakan dengan jadwal yang sudah ditentukan, sehingga pelaksanaan 

pengawasan tersebut berlangsung dengan baik. 

 

 

                                                        
24Dokumentasi, Pembagian Waktu  Santri Pondok Pesantren Babussa’adah Bajo, 29 

Januari 2020. 

 
25Dokumentasi, Bagian-Bagian Pengurus Majelis Perwakilan Santri (MPS), 29 Januari 

2020. 
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C. Penerapan Manajemen Pendidikan Akhlak 

1. Perencanaan Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo 

  Temuan pertama menunjukkan bahwa pendidikan akhlak merupakan 

bagian integral dari ajaran Islam, oleh karena itu, pada tataran konseptual 

pendidikan akhlak tidak bisa dilepaskan dari pemahaman keagamaan.Dalam 

khasanah pemikiran Islam dikenal sejumlah aliran pemikiran baik di bidang 

teologi maupun fikih, yang pada akhirnya berimplikasi pada pemikiran di bidang 

akhlak.Konsep-konsep pemikiran teologi rasional Mu’tazilah, misalnya, tentu 

memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemikiran mereka tentang akhlak. 

  Sebagaimana halnya pemikiran teologi, pemikiran di bidang fikih pun 

memiliki pengaruh kuat dalam membentuk konsepsi tentang akhlak. Rumusan 

tentang batasan aurat, misalnya, berbeda antara mazhab yang satu dengan mazhab 

yang lainnya.Implikasinya adalah lahirnya perbedaan konsep tentang akhlak 

dalam berpakaian. 

  Demikianlah, bahwa konsep pemikiran tentang akhlak tidak bisa 

dilepaskan dari konsep yang dianut dalam pemikiran teologi maupun fikih. Oleh 

karena itu, untuk memahami konsep pendidikan akhlak yang di terapkan pada 

Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo yang dalam penelitian ini secara 

khusus meneliti manajemen pendidikan akhlak pada tingkat madrasah aliyahnya, 

terlebih dahulu harus memahami posisi mereka dalam pemikiran teologi dan fikih, 

yang pada hakekatnya merupakan landasan konseptualnya.  
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  Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang 

peneliti lakukan tentang manajemen pendidikan akhlak di Pondok Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo, maka perencanaan yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut:  

a). Mengembangkan dan membudayakan visi, misi dan tujuan pondok pesntren di 

kalangan guru, ustadz/ah dan para santri.  

b). Penanaman kesadaran berahklak mulia diutamakan diawali melalui dewan 

guru, ustad/ah dan pegawai pondok pesantren secara program ekstrakurikuler. 

c). Pembiasaan melalui kepatuhan tata tertib sekolah dan pondok. 

d). Penanaman kesadaran berahklak mulia kepada para santri Pondok Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo melalui berbagai media pembelajaran yang 

disampaikan oleh seluruh dewan guru. Dengan berpegang pada al-Qur’an dan 

sunnah yang dikaji secara lebih matang dan memperhatikan perkembangan 

zaman, namun tidak keluar dari nilai-nilai keluhuran kitab suci dan hadits nabi 

Muhammad saw.  

  Konsep pendidikan Islam, termasuk dalam hal ini pembinaan akhlak 

merujuk pada literatur-literatur Kementrian Agama RI yang dikembangkan 

dengan literatur-literatur berbahasa Arab melalui kajian kitab klasik (kitab 

kuning). Pada tataran penerapannya lebih bernuansa demokratis dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi kekinian dan kultur masyarakat setempat yang 

tetap berada pada jalur dan sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan hadits.   

  Sebagaimana halnya dalam pandangan umat Islam pada umumnya, 

Pesantren Modern Babussa’dah Bajo berpandangan bahwa akhlak merupakan 
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bagian inti dari keseluruhan ajaran agama, dan kesempurnaan akhlak itulah yang 

merupakan misi utama diutusnya rasulullah saw. oleh karena itu, sejak awal 

berdirinya Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, telah menempatkan 

pembinaan akhlak sebagai prioritas utama dalam gerakan dakwah dan 

pendidikannya. Pembinaan akhlak adalah bagian integral dalam pendidikan dan 

dakwah. 

  Dalam pengembangan kedua aspek ini santri didorong agar memiliki 

akhlak mulia, yang standarnya dapat dilihat melalui pola interaksi keseharian 

mereka dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Pengorganisasian Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo. 

  Tahap berikut pada manejemen pendidikan akhlak adalah 

pengorganisasian pendidikan akhlak. Secara  operasional  pengoganisasian  ini   

dilaksanakan dengan penetapan tugas, tanggungjawab, dan wewenang serta 

mekanisme kerjanya sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai.  Hal ini di 

telusuri lewat studi dokumen, wawancara, dan observasi di madrasah aliyah 

Babussa’adah Bajo.Pembagian  tugas mengajar, jadwal pelajaran yang disusun 

dan kegiatan kegiatan ekstra kurikuler diatur oleh kepala madrasah yang 

berkolaborasi dengan wakil kepala madrasah dan bersama guru- guru. Dalam 

kesempatan wawancara dengan wakil kepala Madrasah menjelaskan mengenai 

pengorganisasian pendidikan akhlak yang dimulai dengan perencanaan. Hal ini  

dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :  
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  Guru sebelum melakukan aktivitas pembelajaran membuat program 

pembelajaran, yaitu: (1) membuat analisis materi pembelajaran, (2) membuat 

program tahunan dan program semester, (3) membuat satuan program 

pembelajaran, (4) membuat rencana pembelajaran. Seorang guru dalam membuat 

program pembelajaran harus meneliti, mempejari, dan menganalisis komponen- 

komponen dari program pembelajaran, seperti kalender pendidikan, kurikulum, 

dan silabus. Perencanaan kegiatan sejak dari AMP sampai rencana program 

semester, program tahunan, dan rencana program pengajaran merupakan 

rangkaian hal yang sangat penting bagi kegiatan pembelajaran berlangsung dan 

mencapai hasil yang baik.26 

  Selanjutnya  kepala Madrasah, melalui wakil kepala Madrasah membuat : 

Pembagian tugas mengajar sesuai keahlian dan minat guru. Penyusunan jadwal 

pelajaran, jadwal perbaikan dan pengayakan siswa yang belum mencapai 

kompetensi,  penyusunan jadwal ekstrakurikuler, serta   pelatihan  untuk guru 

dalam rangka penyegaran pengetahuan guru antara lain : metode pembelajaran 

atau model pembelajaran. Mengadakan supervisi, pengawasan, dan evaluasi.27 

  Kegiatan pembelajaran apabila masing- masing memahami tugas, 

membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dengan baik akan 

menjadikan tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu guru sebagai manejer di 

kelas membuat rencana, mengorganisir sumberdaya pembelajaran, memimpin 

siswanya, dan mengevaluasi proses dan hasil pengajaran.  

                                                        
26Idawati, PKM Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara, 23 januari 2020 

 
27Ahmad, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara,23 Januari 2020 
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3. Pelaksanaan Rencana Pendidikan Akhlak di Pondok pesantren 

Babussa’adah Bajo. 

  Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang 

peneliti lakukan tentang manajemen pendidikan akhlak di Pondok Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo, maka pelaksanaan perencanaan pendidikan akhlak 

yang dilakukan yaitu sebagai berikut:  

a). Keteladanan yang di praktekkan langsung oleh seluruh keluarga besar pondok 

pesantren.  

b). Pendidikan kognitif  

c). Pembiasaan   

  Penanaman nilai-nilai akhlak ini tidak hanya dilakukan dalam pendidikan 

bidang studi akhlak atau akidah akhlak, akan tetapi pada seluruh bidang studi dan 

bahkan seluruh aktivitas siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Konsep 

pendidikan akhlak seperti ini telah dicontohkan oleh pengasuh pondok pesantren 

dan para ustadz / guru-guru. 

  Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pondok Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo menempatkan kesempurnaan akhlak sebagai sasaran 

utama dalam proses pendidikan Islam.  

4. Pengawasan Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo. 

  Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang 

peneliti lakukan tentang manajemen pendidikan akhlak di Pondok Pesantren 
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Modern Babussa’adah Bajo, maka pengawasan pendidikan akhlak yang dilakukan 

yaitu sebagai berikut:  

a). Secara bersama-sama seluruh keluarga besar pondok pesantren terlibat dalam 

pengawasan perilaku santri. 

b). Secara eksternal, keterlibatan dan kerjasama dengan masyarakat melalui 

persetujuan kepala desa Bajo untuk dapat memberikan masukan dan keterangan 

terhadap tindakan dan berbagai perilaku santri/ah bila ditemukan adanya santri 

yang beraktivitas di luar lingkungan pondok pesantren.  

c). Memperketat peraturan dan ketertiban di lingkungan pondok pesantren guna 

membiasakan santri bersikap patuh dan tunduk terhadap peraturan yang 

ditetapkan.  

d). Kerjasama yang dibangun antara pihak pesantren dengan orangtua santri 

sebagai pihak yang paling memahami karakter dan kepribadian santri.  

e). Pemberian sanksi yang terbagi dalam tingkatan yang proporsional, 

ditindaklanjuti berdasarkan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.    

5.  Evaluasi Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo. 

  Dari hasil penelitian di lapangan, observasi dan studi dokumen dan 

wawancara dapat disimpulkan bahwa hasil dari evaluasi pendidikan akhlak di 

Pondok Pesantren Babussa’adah Bajo memperlihatkan peningkatan yang 

signifikan terutama dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari 

dilingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. 
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  Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, landansan utama dalam 

pembinaan akhlak adalah al-Qur’an dan hadits.Implementasi dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam al-Qur’an dan hadits ke dalam kehidupan sehari-hari, 

merupakan intisari dari akhlak itu sendiri. 

  Dalam konteks masyarakat modern proses pembinaan akhlak ini harus 

didukung dengan kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur’an dan hadits 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan cara inilah lembaga 

pendidikan Islam dapat melahirkan ilmuan-ilmuan yang berakhlak mulia. Namun 

demikian, ada kendala dalam mengimplementasikan konsep tersebut pada tataran 

praktis, khususnya pada Pesantren Babussa’adah Bajo. Kendala yang dimaksud 

adalah kurangnya tenaga-tenaga pendidik yang cakap di bidang ilmu-ilmu 

pengetahuan umum dan sekaligus memiliki pemahaman yang memadai tentang 

kandungan al-Qur’an dan hadits. 

  Media massa, baik media cetak maupun elektronik, memiliki andil yang 

sangat besar dalam mengantarkan masyarakat pada tatanan budaya global. 

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat di zaman ini telah menembus 

sekat-sekat budaya maupun geografis. Dimensi positifnya adalah bahwa 

kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat semakin terpenuhi.   

  Media massa juga telah menjadi sumber belajar dalam banyak hal 

sehingga pada akhirnya melahirkan perubahan besar pada tatanan sosial budaya 

masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa media massa bukan hanya 

membawa pengaruh positif tetapi juga melahirkan sejumlah efek negatif 
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khususnya bagi remaja. Gaya hidup generasi muda zaman ini banyak dipengaruhi 

oleh tayangan televisi, mulai dari cara berpakaian sampai kepada cara bergaul.  

  Kesulitan yang dihadapi oleh para pendidik dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak yang Islami kepada murid-muridnya, adalah karena nilai-nilai budaya yang 

ditayangkan oleh media massa justru kadang-kadang bertolak belakang dengan 

tuntunan akhlak yang diajarkan di sekolah.  

  Kebebasan pers yang ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi dan 

lemahnya pengawasan pemerintah terhadap media massa cukup menyulitkan para 

guru di sekolah untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkannya 

terhadap akhlak para siswa-siswi.   

  Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  di Pesantren  Modern Babussa’adah 

Bajo juga merupakan salah satu kendala dalam mengoptimalkan upaya pembinaan 

akhlak.    

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pendidikan Akhlak di Pondok 

Pesantren Modern Babussa’adah Bajo  

  Target yang menjadi acuan dalam pendidikan akhlak di Pondok Pesantren 

Modern Babussa’adah Bajo adalah menghasilkan output yang dapat menjadi 

panutan masyarakat. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam upaya 

pencapaian target dimaksud, namun di samping itu juga ditemukan beberapa 

hambatan yang menjadi kendalanya.  

1. Faktor Pendukung  

Ada beberapa paktor pendukung dalam pembinaan pendidikan akhlak pada 

pondok pesantren Modern Babussa’adah Bajo sebagai berikut:  
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a) Kerja sama yang solid para pengasuh, ustadz/ah, guru, dan staf serta pegawai 

pesantren. 

  Faktor kesatuan visi dan misi orang-orang yang terlibat langsung dalam 

suatu program merupakan hal yang sangat urgen dalam menentukan keberhasilan 

program tersebut. 

  Salah satu faktor pendukung dalam proses pendidikan akhlak di pesantren 

ini adalah adanya kesatuan visi dan misi para pengawas, ustadz/ah, guru dan staf. 

Sehingga program yang dijalankan mengarah kepada pencapaian tujuan yang 

sama, dan semua komponen merasa turut bertanggung jawab dalam 

menyukseskannya. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari ustadz Khairil Sangaji 

selakau pimpinan umum, kesungguhan dan kualitas para wakil / pembantu 

pimpinan yang bekerja siang dan malam, kemampuan manajerial kepala madrasah 

baik tsanawiyah dan aliyah. Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak para 

santri, ustadz Khaidir Sangaji menjelaskan bahwa:  

  Pendidikan akhlak bukanlah hal yang mudah, karena hal ini terkait dengan 

pembentukan kepribadian yang bersifat abstrak. Proses pendidikan akhlak di 

pesantren ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kerja ustadz/ah para 

musyrif/ah yang solid. Oleh karena itu, kami selalu berusaha melibatkan semua 

pihak yang ada di pesantren ini dalam membicarakan program-program 

pembinaan yang akan diterapkan. Kami selalu menekankan bahwa bukan hanya 

guru akidah akhlak yang bertanggung jawab dalam pembinaan moral siswa, tetapi 

semua guru, ustadz bahkan juga staf administrasi hingga sampai ke ibu-ibu yang 

beroperasi di dapur. Alhamdulillah, sampai sejauh ini kekompakan para ustadz/ah, 
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guru, pengasuh dan staf untuk saling bahu membahu membina para santri kami ke 

arah pembentukan akhlak yang mulia, berjalan sangat baik.28 

  Kerja sama yang solid seluruh elemen sekolah dalam pendidikan akhlak 

tampak jelas dalam aktivitas keseharian mereka yang selalu menampilkan 

kepedulian yang tinggi terhadap segala perilaku santrinya.  

b) Dukungan orang tua (wali) santri  

  Dukungan orang tua dalam membantu proses pendidikan akhlak para 

santri sangat berpengaruh. Dukungan ini dalam bentuk pengawasan terhadap 

perilaku putra-putri mereka setelah berada di luar pondok pesantren terutama saat 

mereka kembali kerumahnya masing-masing baik karna izin atau saat liburan 

sekolah. Kaitannya dengan kerjasama yang dibangun antara orang tua santri 

dengan pihak pesantren ini, ustadz Khaidir Sangaji kembali menegaskan 

bahwasannya:  

  Untuk mengoptimalkan peran serta orang tua dalam pendidikan akhlak ini, 

sekolah menjalin komunikasi dan koordinasi melalui jalinan silaturrahmi.Secara 

periodik, pihak orang tua siswa sering melakukan pertemuan dengan pihak 

pondok pesantren seperti pengajian setiap tanggal 13.29 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidkan akhlak dilakukan 

langsung oleh musyrif asrama diluar proses pembelajaran di dalam kelas, hal ini 

                                                        
28Khaidir Sangaji, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, Wawancara, 

19 Desember 2019 

 
29Khaidir Sangaji, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, Wawancara, 

19 Desember 2019 
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dilakukan mengingat pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran hanya 

dilakukan dalam waktu 2 jam pelajaran perminggu.   

2. Faktor Penghambat.  

  Di samping berbagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan 

akhlak di pesantren ini, juga terdapat sejumlah hambatan yang menjadi kendala 

sehingga pelaksanaan program pembinaan ini kurang optimal. 

a) Terbatasnya sumber daya guru yang dapat mengintegrasikan nilai al-Qur’an 

dan Hadits pada setiap pelajaran umum.  

  Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, landasan utama dalam 

pendidikan akhlak adalah al-Qur’an dan hadits.Implementasi dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam al-Qur’an dan hadits ke dalam kehidupan sehari-hari, 

merupakan intisari dari akhlak itu sendiri. 

  Dalam konteks masyarakat modern proses pendidikan akhlak ini harus 

didukung dengan kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur’an dan hadits 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan cara inilah lembaga 

pendidikan Islam dapat melahirkan ilmuan-ilmuan yang berakhlak mulia. Namun 

demikian, ada kendala dalam mengimplementasikan konsep tersebut pada tataran 

praktis, khususnya pada Pesantren Modern Babussa’adah Bajo. Kendala yang 

dimaksud adalah kurangnya tenaga-tenaga pendidik yang cakap di bidang ilmu-

ilmu pengetahuan umum dan sekaligus memiliki pemahaman yang memadai 

tentang kandungan al-Qur’an dan hadits. Hal ini diungkapkan oleh Kepala 

Madrasah Aliyah ustadz Ahmad, menjelaskan bahwa:  
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  Madarasah ini kami memiliki guru-guru yang berkompeten di bidang 

ilmu-ilmu umum, dan juga guru-guru yang berkompetan di bidang ilmu-ilmu 

keagamaan, tetapi sedikit sekali yang memiliki penguasaan yang cukup pada salah 

satu bidang pengetahuan umum dan sekaligus memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang al-Qur’an dan hadits. Sehingga upaya mengintegrasikan antara 

nilai-nilai al-Qur’an-hadits dengan ilmu pengetahuan dan teknologi belum bisa 

dilakukan. Apa yang dipraktekkan dalam upaya pendidikan  akhlak selama ini, 

khususnya oleh guru-guru di bidang pengetahuan umum masih sebatas 

memberikan nasehat-nasehat moral praktis di sela-sela proses pembelajarannya.30 

b) Dampak negatif media massa 

Media massa, baik media cetak maupun elektronik, memiliki andil yang sangat 

besar dalam mengantarkan masyarakat pada tatanan budaya global. Kemajuan 

teknologi informasi yang demikian pesat di zaman ini telah menembus sekat-sekat 

budaya maupun geografis. Dimensi positifnya adalah bahwa kebutuhan 

masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat semakin terpenuhi.   

  Di samping itu, media massa juga telah menjadi sumber belajar dalam 

banyak hal sehingga pada akhirnya melahirkan perubahan besar pada tatanan 

sosial budaya masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa media massa 

bukan hanya membawa pengaruh positif tetapi juga melahirkan sejumlah efek 

negatif khususnya bagi remaja. Gaya hidup generasi muda zaman ini banyak 

dipengaruhi oleh tayangan televisi, mulai dari cara berpakaian sampai kepada cara 

bergaul.  

                                                        
30Ahmad, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara, 23 Januari 2020 
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  Kesulitan yang dihadapi oleh para pendidik dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak yang Islami kepada murid-muridnya, adalah karena nilai-nilai budaya yang 

ditayangkan oleh media massa justru kadang-kadang bertolak belakang dengan 

tuntunan akhlak yang diajarkan di pondok pesantren.  

  Kebebasan pers yang ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi dan 

lemahnya pengawasan pemerintah terhadap media massa cukup menyulitkan para 

guru di sekolah untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkannya 

terhadap akhlak para siswa-siswi. Hal ini diakui oleh Ust. Ardiansyah dalam 

wawancara pada tanggal 26 januari 2020 bahwa:  

  Efek negatif dari tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh televisi, 

apalagi saat ini di kecamatan Bajo dan wilayah kabupaten Luwu secara umum 

banyak beroperasi TV kabel yang mampu mengakses siaran-siaran TV dari 

berbagai negara, merupakan kendala yang amat besar dalam pendidikan akhlak 

santri. Contoh kecilnya, tidak jarang kami menemukan santri di pesantren ini 

memakai gelang tangan dan kalung. Walaupun tidak bisa dibuktikan secara 

langsung bahwa hal itu karena pengaruh media massa, tetapi yang jelas budaya 

seperti itu bersumber dari luar yang kemudian dipopulerkan menjadi trend di 

kalangan anak muda melalui media massa.  

  Itu masih contoh ringan, efek buruk lainnya seperti pornografi dan aksi 

kekerasan, walaupun sampai sejauh ini kami belum menemukan gejala tersebut di 

kalangan santri kami di sekolah tetapi bagaimana ketika mereka berada di luar 

sekolah. Pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh beberapa tayangan media massa 

memang merupakan hambatan yang cukup berat di hadapi dalam upaya 
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pendidikan akhlak ini. Upaya maksimal yang dapat dilakukan pihak pondok untuk 

mengantisipasinya hanya dengan melibatkan orang tua siswa dalam mengontrol 

anak-anak mereka saat berada di luar pondok. Upaya ini tentu saja tidak bisa 

menjadi jaminan bahwa anak-anak akan terbebas dari pengaruh buruk tersebut.31 

  Menurut ustadzah Hadrah Barrang selaku ketua umum mengatakan 

bahwamereka yang tinggal di asrama upaya antisipasi pengaruh buruk media 

massa dilakukan dengan membatasi secara ketat kegiatan menonton televisi, 

hanya untuk acara-acara tertentu yang dianggap bernilai pendidikan. Di samping 

itu, para santrinya juga dilarang menggunakan handphone karena hal itu dianggap 

mengganggu, dan dikhawatirkan nantinya akan menjadi sarana komunikasi 

dengan teman-teman di luar asrama yang sulit dikontrol.32 

c) Terbatasnya sarana dan prasarana.                                             

  Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  di Pesantren  Babussa’adah Bajo 

juga merupakan salah satu kendala dalam mengoptimalkan upaya pendidikan 

akhlak. Keterbatasan ini meliputi padatnya santri putri yang ada di asrama serta 

baru-baru ini asrama putra/rumah susun bantuan dari pemerintah pusat dengan 

gedung 3 lantai yang belum 100% selesai dengan terpaksa dihuni karena 

membludaknya masyarakat yang ingin memasukkan anaknya nyantri disini, 

namun karena keterbatasan tempat maka terbatas pula santri yang diterima masuk 

di Pesantren Babussa’adah Bajo. Serta sedikitnya tenaga musyrif/ah Pesantren 

                                                        
31Ardiansyah, Pembina Pondok Pesantren  Modern Babussa’adah Bajo, Wawancara, 26 

Januari 2020 

 
32Hadrah Barrang, Ketua Umum Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara, 29 Januari 2020 
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Babusssa’adah Bajo. Menyikapi salah satu faktor penghambat ini, ustadzah 

hadrah Barrang mengatakan:  

  Keberadaan ustadz/ah yang tinggal dan menetap di kompleks Pondok 

Pesantren adalah bagian terpenting dalam pendidikan dan pembangunan akhlak 

serta kepribadian santri.Namun, kondisi ini sepertinya terkesan dianggap kurang 

urgen oleh pimpinan pesantren, sehingga sampai saat ini tenaga yang berada 

didalam kompleks Pondok Pesantren hanya ada 9 ustadz dan 6 ustadzah yang 

mendapat amanah melakukan pembinaan dan pembimbingan prilaku keseharian 

santri selama 24 jam penuh di kurangi 6 jam belajar efektif selama satu pekan. 

Kenyataan ini sangat memprihatinkan bila tuntutan untuk mendapatkan hasil 90% 

saja output pendidikan akhlak sepertinya sulit dicapai. Untungnya, secara pribadi, 

karakter dan kepribadian santri/ah hampir 90% santri memiliki kesadaran yang 

tinggi sehingga peraturan yang diberikan dijalankan dengan baik.33 

  Demikianlah sejumlah kendala yang dihadapi Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo dalam upaya pendidikan akhlak para santrinya. 

  

 

                                                        
33Hadrah Barrang, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo, 

Wawancara, 29 Januari 2020 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan temuan dan analisa terhadap berbagai sumber penelitian 

dapat disimpulkan bahwa; 

1. Gambaran Manajemen Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Modern 

Babussa’adah Bajo telah sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.  

2. Penerapan akhlak di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo yaitu 

dengan menjadikan akhlak sebagai bagian integral dari semua kegiatan santri, 

serta perencanaan terukur yang diterapkan di pondok pesantren. Oleh karena itu 

semua keluarga besar pondok pesantren berupaya menanamkan kesadaran 

berakhlak terpuji. 

  Pendidikan akhlak di Pondok Pesantren Modern Babussa’adah Bajo 

memiliki faktor penghambat seperti; 1) Terbatasnya sumber daya guru yang dapat 

mengintegrasikan nilai al-Qur’an dan hadist pada setiap mata pelajaran, 2) 

Dampak negatif media massa, serta 3) Terbatasnya sarana dan prasarana, namun 

hal ini tidak mempengaruhi untuk tetap berupaya mencetak generasi rabbani, 

karena Faktor pendukung seperti kerjasama yang solid para dewan guru, 

ustadz/ustadzah, staf serta pegawai dan dukungan orang tua/wali santri 

menjadikan akhlak mulia tampak jelas dalam aktifitas keseharian paras antri. 

B. Saran  

  Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan saran:  
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 1. Hendaknya kepada pihak pesantren untuk menjadikan akhlak sebagai 

orientasi utama dan pertama di dalam penilaian dengan diimbangi oleh kapasitas 

intelektual santri.  

 2. Hendaknya kepada para guru dan ustadz/ah senantiasa memberikan suri 

teladan yang lebih baik di sekolah serta mempertahankan keteladanan tersebut.  

 3. Bagi para guru aqidah akhlak, selain memberikan suri teladan yang baik 

hendaknya dapat member pembinaan akhlak kepada santri serta memperhatikan 

perilaku mereka setiap harinya di  pesantren dan menjadikan mereka dekat dengan 

kita, agar kita lebih mudah membina dan membentuk akhlak mereka dengan 

efektif dan efisien.  

 4. Bagi para santri diharapkan berakhlak mulia terhadap teman dan guru atau 

orang lain serta keterbukaan terhadap guru tentang sesuatu hal, sehingga seorang 

guru dapat memberikan nasihat atau solusinya jika ada permasalahan di sekolah 

atau di luar sekolah yang tidak bisa diselesaikan sendiri.  

 5. Kepada para orang tua diharapkan dapat membimbing anak-anaknya dengan 

akhlak yang mulia, sehingga anak tersebut mencontoh akhlak mulia orang tua atau 

kerluarganya dalam kehidupans ehari-hari di rumah maupun di luar rumah.  

 6. Hubungan pondok pesantren dengan para orang tua santri lebih ditingkatkan 

sehingga terjalin komunikasi yang lebih baik diantara kedua belah pihak, dan 

mengetahui perkembangan akhlak anak di pesantren bagi orang tua dan dirumah 

bagi pihak pesantren.    
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