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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya. Baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 

belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan 

melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana 

orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.
1
 Beberapa kajian 

studi yang memiliki relevansi dengan kajian yang dikembangkan antara lain: 

1. Andriyani, 2004, “Peranan Keluaraga dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Pendidikan Agama Islam pada Anak di Desa Buduan Kecamatan Suboh 

Kabupaten Situbondo Tahun 2004”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dalam upaya untuk 

memperoleh data yang valid, maka dipilih sampel yang mana dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snawball 

sampling. Sedangkan dalam pengumpulan data mengunakan metode 

observasi, interview, dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan 

dengan pengamatan dan pencatatan, interview   yang dilakukan dengan 

wawancara dengan informan, dan metode dokumentasi dilakukan 

terhadap benda yang didokumentasikan. Data-data yang sudah 
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didapatkan kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik 

analisa data reflektif . Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

peranan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam 

pada anak di desa Buduan kecamatan Suboh kabupaten Situbondo bisa 

dikatakan sudah cukup baik. Hal ini karena banyaknya orang tua yang 

sadar akan tanggung jawab pendidikan anak-anaknya khususnya yang 

menyangkut pendidikan agama Islam. 

2. Kironim Baroroh, 2008, dengan judul “Peran Lembaga Swadaya 

Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life 

Skill”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode 

kualitatif, metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, 

observasi, dan dokumen. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa peran LAPY dalam memperdayakan perekonomian perempuan 

melalui life skill dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan menjahit 

sampai pemberian modal usaha.  

3. Dianutari, 2013, dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Menanamkan 

Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam keluarga”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan 

data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil dari 

penelitian ini dapat di peroleh kesimpulan bahwa orang tua di desa 

Blumbang kecamatan Klego kabupaten Boyolali memiliki peran dalam 

menanamkan nilai aqidah, ibadah dan akhlak kepada anak sejak usia dini. 
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Tabel 2.1 

Pemetaan Kajian Terdahulu 

NO. NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN HASIL 

1. Andriyani Peranan 

Keluaraga 

dalam 

Menanamkan 

Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Agama Islam 

pada Anak di 

Desa Buduan 

kecamatan 

Suboh 

kabupaten 

Situbondo 

Tahun 2004 

Penanaman 

nilai-nilai 

Peranan 

keluarga dalam 

menanamkan 

nilai-nilai PAI 

Hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan 

bahwa peranan 

keluarga dalam 

menanamkan nilai-

nilai pendidikan 

agama Islam pada 

anak di desa 

Buduan kecamatan 

Suboh kabupaten 

Situbondo bisa 

dikatakan sudah 

cukup baik. 

2. Kironim 

Baroroh 

Peran 

Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat 

Terhadap 

Pemberdayaan 

Peranan 

Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat 

Terhadap 

pemberdayaan 

perempuan 

bahwa peran 

LAPY dalam 

memperdayakan 

perekonomian 

perempuan melalui 

life skill dilakukan 
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Perempuan 

Melalui 

Pelatihan Life 

Skill 

melalui pelatihan 

dan pendampingan 

menjahit sampai 

pemberian modal 

usaha.  

3. Dianutari Peran Orang 

Tua dalam 

Menanamkan 

Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Islam dalam 

Keluarga 

Penanaman 

nilai-nilai  

Peran orang 

tua dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

pendidikan 

Islam dalam 

keluarga. 

penelitian ini dapat 

di peroleh 

kesimpulan bahwa 

orang tua di desa 

Blumbang, 

kecamatan Klego, 

kabupaten Boyolali 

memiliki peran 

dalam 

menanamkan nilai 

aqidah, ibadah dan 

akhlak kepada anak 

sejak usia dini. 

 

B. Kajian Teori  

Kajian teori berisikan tentang pembahasan teori yang dijadikan 

sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara 

lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti 
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dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian.
2
 Kajian teori yang dibahas dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Lembaga pendidikan  

Di masyarakat primitif lembaga pendidikan secara khusus tidak 

ada, jadi pendidikan hanya terjadi dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat lingkungannya. Sebaliknya,di masyarakat yang telah memiliki 

peradaban yang modern. Tradisi demikian  tidak mungkin dipertahankan. 

Untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan kehidupan 

masyarakatnya. Baik dari segi keilmuan, ekonomi, sosial atau pun yang 

tidak kalah pentingnya yaitu religius atau keagamaan, seseorang 

memerlukan pendidikan. Karena itulah, maka dibentuk suatu lembaga 

pendidikan. Lembaga pendidikan dikhususkan pada keberadaan sekolah-

sekolah saja, karena keberadaan sekolah merupakan pelanjut dari 

pendidikan keluarga. Dan seseorang sebagai anggota masyarakat, juga 

tidak dapat mengabaikan keberadaan kepentingan serta tuntutan dalam 

masyarakatnya. Untuk iti penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat 

juga tidak dapat diabaikan. Itu artinya, bahwa antarasatu sama lain saling 

menunjang dan mendukung. 

Dengan demikian di Indonesia dikenal beberapa jenis lembaga 

pendidikan, dari pendidikan formal, non formal, dan pendidikan  

informal. 
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a. Pendidikan formal 

Pendidikan formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 bab 1 pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwasanya, pendidikan formal 

adalah  di defenisikan sebagai berikut “ pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjan  yang atas pendidikan dasar. 

Menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan axin dan soedomo 

mendefinisikan pendidikan formal adalah sebagai kegiatan belajar 

yang sengaja, baik oleh warga belajar maupun pembelajarannya di 

dalam suatu latar yang distruktur sekolah. Dalam pendidikan Islam 

sekolah dikenal dengan istilah madrasah yang mempunyai peran dan 

fungsi sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya. 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional pada pasal 17 disebutkan bahwa, pendidikan 

dasar merupakan jenjang pendidikan yang menlandasi jenjang 

pendidikan  menenggah yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah 

ibtidaiyah atau  bentuk lain yang sederajat. Selain itu, pendidikan dasar 

juga diartikan  sebagai suatu  gerakan  pendidikan yang diajukan untuk 

meningkatkan perikehidupan masyarakat, dibidang sosial ekonomi 

melalui pendidikan minimum.
3
  

Selanjutnya Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional pasal 18 menyebutkan, pendidikan menengah 

merupakan  lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri 

                                                             
3
 Suprijanto, pendidikan orang dewasa dari teori hingga aplikasi ( Jakarta:Bumi Aksara,2007) 2 
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atas pendidikan menegah umum dan pendidikan menengah kejuruan 

(SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK). 

Dan dalam Undang-Undang No. Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional pada pasar 19 dijelaskan bahwa, pendidikan 

tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Adapun karakteristik proses pendidikan yang berlangsung 

disekolah yaitu: 

1) Pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang 

yang memiliki hubungan hierarki. 

2) Usia anak didik dia suatu jenjang pendidikan realive homogeny. 

3) Waktu pendidikan realtif lama sesuai dengan program pendidikan 

yang harus diselesaikan. 

4) Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan 

umum 

5) Adanya kepekaaan tentang kualitas pendidikan sebgai jawaban 

kebutuhan dimasa yang akan datang. 

b. Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal dari didefinisikan sebagai jalur 

pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang sisdiknas pasal 1 ayat 12). Menurut axin yang dikutip oleh 
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soedomo, pendidikan nonformal adalah  kegiatan belajar yang 

disengaja oleh warga belajar dan pembelajar di dalam suatu latar yang 

diorganisasi (berstruktur) yang terjadi diluar sistem persekolahan.  

Adapun ciri-ciri dari pendidikan nonformal yaitu: 

1) Merupakan pendidikan luar sistem persekolahan 

2) Jarang berjenjang  

3) Tidak ketat ketentuan-ketentuannya
4
 

Dengan melebarnya pelaksanaan pendidikan nonformal sesuai 

dengan kondisi dan konsep belajar pendidikan nonformal maka ada 

lima peran yang perlu dikembangkannya adalah: (a) pendekatan 

kemanusiaan, (b) pendekatan partisipatif (c) pendekatan kolaboratif (d) 

pendekatan berkelanjuta (e) pedekatan budaya. 

Guru atau pendidik adalah suatu sebutan jabatan, posisi, dan 

profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang 

pendidikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui pendidikan 

melalui interaksi edukatif secara terpola, formaldan sistematis. Dalam 

hal konsep pendidikan luar sekolah bersefat non formal.sehingga 

sebutan untuk pendidik bermacam-macam sesuai dengan bidang yang 

dijalaniny, lain halnya dengan pendidikan formal yang hanya disebut 

dengan guru. Di bawah ini istilah pendidik dalam PLS sesuai dengan 

bidang masing-masing: 

                                                             
4
 Suprijanto, pendidikan orang dewasa dari teori hingga aplikasi, 8. 
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1) Tutor adalah  pendidik pada pendidikan Nonformal yang bertugas 

pada pendidikan anak usia dini, keseteraan, dan pendidikan 

keaksaraan.  

Peran tutor untuk membantu atau bimbingan belajar dalam 

memberi ilmu kepada anak didik secara langsung, agar peserta 

didik lebih memahami konsep dan praktek pendidikan non formal 

yang lebih baik. 

2) Instruktur merupakan tugas seseorang yang mengajarkan sesuatu 

sekaligus memberikan latihan dan bimbingan, pada hakekatnya 

instruktur merupakan komponen terpenting dalam suatu proses 

pembelajaran. 

Peran instruktur adalah menyampaikan pengetahuan 

dengan cara menyajikan berbagai informasi yang diperlukan 

berupa konsep-konsep, fakta dan informasi lainya yang 

memperkaya wawsan, pengetahuan.
5
 

Tohari Musnamar mengatakan bahwa: secara konkrit 

masyarakat perlu menyelengarakan wadah yang sangat bermanfaat 

bagi perkembanganbakat dan minat, biro konsultasi dan sebagainya. 

“masyarakat” yang sehat ialah masyarakat yang memperhatikan dan 

memperjuangkan generasi penerusnya.
6
 

Untuk itulah pengembangan pendidikan nonformal juga harus 

diperhatikan, demi perkembangan masyarakat utamanya dalam 

                                                             
5 http://www.google.co.id/search=pdf pertian tutour lembaga swadaya masyarakat. Html. Akses  
tanggal 15 desember 2016 jam 19.31 
6
 Abd. Halim Soebahar, wawasan baru pendidikan islam (jakarta:kalam mulia,2002) 126. 

http://www.google.co.id/search=pdf
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mengahadapi kehidupan  mendatang.
7
 Ada beberapa  hal yang perlu 

diperhatikan dalam pngembangan pendidikan nonformal, antara lain: 

1) Pendidikan nonformal lebih proaktif dalam mereformasi visi, misi 

dan strateginya. Serta berorientasi untuk mewujudkan peserta didik 

yang berkualitas dengan kemantapan keimanan dan ketakwaan dan 

akhlak luhur, pengusaan ipek dan keterampilan  

2) Unsur-unsur sistem pendidikan nonformal perlu dilakukan secara 

lengkap dan utuh yaitu mencakup komponen, proses dan tujuan. 

3) Meniningkatkan  pandangan filosofis bahwa didik memiliki sikap 

dan prilaku yang positif dan konstruktif. 

4) Pendidikan nonformal meningkatkan keberpihakan kepada orang 

banyak  

5) Pendidikan nonformalperlu mengembangakan tiga aspek 

pembinaan internal kelembagaannya dengan upaya penelitian, 

manajemen dan produksi. 

6) Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain. 

 Pendidikan non formal  dapat berbentuk majelis taklim, 

pendidikan Al-Qur’an atau TPQ dan kegiatan belajar di masyarakat 

atau lembaga kursus dan pesantren. Pendidikan berbasis masayarakat 

(community-based education) merupakan mekanisme yang 

memberikan peluang bagi tiap-tiap orang untuk memperkaya ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup 

                                                             
7
 Sudjana dan djuju,manajemen program pendidikan untuk pendidikan non formal dan 

perkembangan sumber dengan manusia(bandung:falah production, 2004) 399. 



 22 

.kemunculan  paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh 

besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demoktisasi dalam 

segaladimensi kehidupan manusia, termasuk dibidang pendidikan mau 

tak mau pendidikan harus dikelolah secara desentralisasi dengan 

memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. 

Sebagai implikasinya , pendidikan manjadi usaha kolaberatif yang 

melibatkan  partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada 

kontek ini berupa kerja sama antar warga dengan pemerintah dalam 

merencanakan, melaksanakan , menjaga dan  mengembangkan 

aktivitas pendidikan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat 

diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomoda dalam 

merencanakan dan pelaksanakan suatu program pendidikan. 

Konsep pendidikan berbasis masyarakat mempunyai 

perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan 

pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis 

masyarakat menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk 

terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi tantangan kehidupan yang 

berubah-ubah. Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat 

adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada 

prinsip-prinsip dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. 

Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan masyarakat 

memberikan  jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh 

masyarakat artinya msayarakat ditempatkan sebagai subjek/ pelaku 
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pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat 

dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap progaram 

pendidikan. Adapun  pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya 

msayarakat diikutkan  dalam semua program yang diranjang untuk 

menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dikatakan, masyarakat 

perlu diperdayakan, diberi peluang kebebasan untuk merd desain, 

merencanakan, membiayai, mengelolah dan menilai sendiri apa yang 

perlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat.
8
 

Didalam Undang-Undang No 20/2003 pasal 1 ayat dari 

pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan pontensi 

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk 

masyarakat. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan berbasis 

masyarakat pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang 

memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk  

menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan 

masyarakat itu sendiri. 

Sementara itu, di lingkungan akademik para ahli juga 

memberikan batasan pendidikan berbasis masyarakat . menurut Mi 

chael W.Galbraith pendidikan berbasis masyarakat dapat diartikan 

sebagai proses pendidikan dimana individu-individu atau orang 

dewasa menjadi lebih berkompeten dalam keterampilan, sikap, dan 

                                                             
8
 Abdul Muis thabrani, pengantar dan dimensi - dimensi pendidikan(Jember:STAIN Press, 2013) 
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konsep mereka dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-aspek 

local dari masyarakatnya melalaui partisipasi demokratis. 

Pendapat lebih luas tentang pendidikan berbasis masyarakat 

dikemukakan  oleh Mars K.Smith sebagai berikut: pendidikan berbasis 

masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk  memperkaya 

kehidupan individual dan kelompok dengan mengikut sertakan orang-

orang dalam  wilayah geografi atau berbagai mengenai kepentingan 

umum, untuk mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, 

tindakan, dan kesempatan reflesksi yang ditentukan oleh pribadi, 

sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik mereka. 

Dengan demikian, pendekatan, pendekatan pendidikan berbasis 

masyarakat adalah salah satu pendekatan yang menganggap 

masyarakat sebagaia agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai 

proses dan menganggap masyarakat sebgaia fasilitator yang dapat 

menyebabkan perubahan menjadi lebih baik. Dari dapat ditarik 

pemahaman bahwa pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika 

ditanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada di tanggan 

masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat bekerja atas asumsi 

bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk 

mengatasi masalah sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka 

miliki serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan 

masalah yang mereka hadapi. Dalam UU sisdiknas No 20/2003 pasal 

55 tentang pendidikan berbasis masyarakat disebutkan sebagai berikut. 
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1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 

masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan 

kekhasan agama, lingkungan sosial, budaya untuk kepentingan 

masyarakat. 

2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan 

dan melaksanakan kurikulum evaluasi pendidikan serta manajemen 

dan pendanaanya sesuai dengan standar nasioanl pendidikan. 

3) Dana penyelenggaraan pendididkan berbasis masyarakat dapat 

bersumber dari penyelenggraan. Masyarakat pemerintah, 

pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undang yang berlaku 

4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh 

bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan 

merata dari pemerintah atau pemerintah daerah 

5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaiman dimaksud 

pada ayat (1), ayat(2), ayat(3), dan ayat (4)di atur lebih lanjut 

dengan peraturan pemerintah. 

Dari kutipan diatas nampak bahwa berbasis masyarakat dapat 

diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta dasradari 

pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisis 

masyarakat, serta msayarakat diberi kewenangan yang luas untuk 

mengelolanya. Oleh kerana itu dalam menyelenggarakan perlu 

diperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat 
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setempat. Untuk itu tujuan dari pendidikan nonformal berbasis 

masyarakat dapt mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus 

seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, budaya dan 

sejarahetnis, kebijakan pemerintah ,pendidikan politik dan 

kewarganeraan, pendidikan keagamaan, pendidikan bertani, 

penanganan maslah kesehatan serta korban narkotika, HIV/ AIDS dan 

sejenisnya. Sementara itu lembaga yang memberikan pendidikan 

kemasyarakatan bisa dari kalangan bisnis industry, lembaga-lembaga 

berbasis masyarakat, penhimpunan petani,organisai kesehatan, 

organisasi pelayanan kemanusiaan, organisasi buruh, perpustakaan, 

museum, organisasi persaudraan  sosial, lembaga-lembaga keagamaan 

dan lain-lain.
9
  

Kebutuhan belajar pokok minimum anak-anak dan pemuda 

pedesaan dengan usaha pemenuhan kategori harus dipenuhi jika 

harapkan penduduk usia muda itu dapat mengusai kehidupan mereka 

sendiridan membuat sebagian besar kesempatan mereka untuk tumbuh 

itu sesuai sosial ekonomi mereka yang khas. Enak kebutuhan poko 

minimum itu meliputi: 

1) Dimilikinya sikap-sikap membangun, nilai-nilai yang mendorong 

tumbuhnya pribadi yang efektif dan menunjang pembangunan 

masyarakat dan negara. 

2) Pengusaan keaksaraan fungsional 

                                                             
9
 Abdul Muis thabrani, pengantar dan dimensi - dimensi pendidikan, 95. 
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3) Pandangan yang ilmiah dan pemahaman yang mendasar terhadap 

lingkungan alam dan sosial 

4) Pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mencari nafkah 

5) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat 

menjadi anggota masyarakat yang bisa berpartisipasi aktif dalam 

pengembangan masyarakatnya.
10

 

c. Pendidikan informal 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal ayat 13 

pendidikan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh 

keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

Pendidikan informal dapat terlaksana dalam keberadaan sebuah 

keluarga . keluarga merupakan pendidikan pertama bagi setiap 

individu. Keluarga adalah satu-satunya sistem sosial yang diterima 

disemua masyakat, baik yang agamis maupun yang nonagamis. 

Sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat, keluarga memengang 

peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Sebagaimana 

disebutkan bahwa keluarga adalah tahap pertama dalam lembaga-

lembaga penting sosial, dan dalam tingkat yang sangat tinggi,dan 

sangat berkaitan dengan kelahiran peradaban, tranformasi warisan, dan 

pertumbuhan serta perkembangan umat manusia. Secara keseluruhan, 
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semua tradisi, keyakinan, sopan santun, sifat-sifat individu dan sosial, 

ditransfer lewat keluarga kepada generasi-generasi berikutnya.
11

 

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

a. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi swasta yang 

secara umum bebas dari intervensi pemerintah. LSM secara garis 

besar diartikan sebagai organisasi yang didirikan oleh perorangan 

ataupun sekelompok orang yang suka rela memberikan pelayanan 

kepada masyarakat tampa bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

dari kegiatannya. Ia didirikan dengan sebuah idealialisme untuk 

memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, pebaikan 

dan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap 

kesenjangan dan kemiskinan,  Perlindungan lingkungan atau sumber 

daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya alam 

manusia.
12

 

Sebagian kalangan memahami LSM sebagai kumpulan warga 

akar rumput yang aktivitasnya dilakukan secara terorganisir untuk 

mengkritisi proyek-proyek pemerintah. Sebagian kalangan yang lain 

memahami LSM sebagai kumpulan para ahli yang memberi saran 

kepada pemerintah tentang suatu masalah secara netral, atau koalisi 

dari perwakilan kalangan industri yang menyampaikan pemikirannya 

kepada pemerintah. 
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Istilah LSM di Indonesia telah didefinisikan secara tegas 

dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) NO. 8/1990 yang 

disebar luaskan kepada gubenur seluruh indonesia tentang pembinaan 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), lampiran II dari Inmendagri 

menyebutkan:  

LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah 

masyarakat warga negara Rebuplik Indonesia yang secara 

sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang 

kegiatan kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh 

organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam  

upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

yang menitik beratkan kepada pegabdian secara swadaya. 

 

b. Pendekatan Lembaga Swadaya Masyarakat 

Hal ini sangat menarik untuk dilihat lebih jauh tentang 

eksistensi LSM sebagai sebuah gerakan sosial dengan mengunakan 

berbagai pendekatan sosiologi yang ada. Dalam mengkaji gerakan 

sosial LSM ini sebenarnya dua pendekatan yang dapat digunakan 

sebagai alat analisis.  pendekatan yang terdiri atas berbagai teori yang 

cenderung melihat gerakan sosial sebagai masalah atau sebagai gejala 

penyakit kemasyarakatan. 

1) Pendekatan yang melihat gerakan sosial sebagai fenomena positif 

atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial.  

c. Peran dan Program Lembaga Swadaya Masyarakat 

Peran LSM sering kali menjadi tumpuan dan harapan 

masyarakat yang hak-hak sosial politik dan ekonominya telah 

terampas. Tetapi, LSM tidak didirikan dengan tujuan untuk 
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mendapatkan uang atau material. Jika ada LSM yang proses 

pendiriannya dimotivasi oleh tujuan-tujuan materiel, maka ia telah 

menyalahi kodratnya sebagai LSM. 

Pendidikan memengang peranan yang cukup penting sebagai 

media penyandaran masyarakat. Bermula dari kesadaran inilah 

kemudian bisa berlanjut ke kerja-kerja pemberdayaan seperti advokasi 

pendidikan dan pengorganisasian masyarakat. Melihat hal tersebut 

masyarakat harus membangun komitmen bersama dalam 

menyelamatkan pendidikan yang saraf dengan kepentingan dengan 

melakukan advokasi dalam lingkungan pendidikan dan melakukan 

advokasi pendidikan masyarakat.  

Dengan memahami rekontruksi unsur-unsur pemberdayaan, 

dapatlah kemuadian disusun program-program pengembangan yang 

merupakan peran LSM untuk mendorong keberhasilan 

penyelenggaraan kelompok swadaya. Ada lima program 

pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan 

kompok swdaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping 

kelompok yaitu:
13

 

1) Program pengembangan sumber daya manusia, meliputi berbagai 

kegiatan pendidikan dan latihan baik pendidikan dan latihan 

untuk anggota maupun untuk pengurus yang mencakup 

pendidikan dan latihan tentang keterampilan mengelola 

                                                             
13 Zubaedi, Pengembangan  Masyarakat, 90 



 31 

kelembagaan kelompok, ketrampilan teknik produksi, maupun 

ketrampilan mengelola usaha. 

2) Program pengembangan kelembagaan kelompok, dengan 

membantu menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme 

organisasi, kepengurusan, administrasi dan lain sebagainya. 

3) Program pemupukan modal swadaya, dengan membangun sosial 

tabungan dan kredit anggota serta menghubungankan kelompok 

swadaya tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan setempat 

untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut. 

4) Program pengembangan usaha, baik produksi maupun pemasaran, 

dengan berbagi kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, 

organisasi produksi dan pemasaran dan lain-lain. 

5) Program penyediaan informasi tepat guna, sesuai dengan 

kebutuhan kelompok swadaya dengan berbagai tingkat 

perkembangannya. Informasi ini dapat berupa eksposure program, 

penerbitan buku-buku maupun majalah-majalah yang dapat 

memberikan masukan-masukan yang mendorong inspirasi ke arah 

inovasi usaha lebih lanjut. 

3. Nilai-Nilai Keagamaan  

Nilai-nilai keagamaan adalah keyakinan atau perasaan yang 

diyakini oleh setiap individu sebagai sesuatu identitas yang dimiliki yang 

memberi corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan 

maupun prilaku yang bersifat agama, artinya segala sesuatu yang diyakini 
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berlandaskan dengan agama. Nilai-nilai keagamaan yang diyakini harus 

sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam. 

Seluruh dasar-dasar atau pokok-pokok ajaran Islam adalah 

penting dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pokok-

pokok ajaran Islam ini meliputi akidah, syariah dan akhlak.
14

  

a. Aqidah Islam  

Secara bahasa “aqidah” adalah ikatan, sedangkan secara 

istilah berarti iman, keyakinan yang menjadi pengangan hidup bagi 

setiap pemeluk agama islam. Oleh karena itu, aqidah selalu dikaitkan 

dengan rukun iman yang merupakan asas bagi ajaran Islam. Aqidah 

juga berarti meningkatkan hati seseorang kepada sesuatu yang 

diyakini atau diimaninya dan ikatan tersebut tidak boleh dilepaskan 

selam kebutuhanya.
15

  

Pengertian aqidah menurut Sayid Sabiq: 

“Aqidah merupakan ruh nagi setiap orang, dengan berpegang 

teguh padanya ia akan hidup dalam keadaan yang baik dan 

mengembirakan, tetapi dengan meninggalkan itu akan runtulah 

semangat kerohanian manusia. Dan dengan aqidah itulah yang 

menjadi perintis atau pendorong atau pendorong dari amal-amal 

perbuatan yang shalih.”
16

 

 

Al-Qur’an menyebutkan aqidah dengan istilah “iman”. Iman 

secara bahasa barasal dari bahasa arab “amanah” yang berarti 

memberi keimanan. Menurut Al-Qur’an, iman berarti mempercayai 

segala yang diturunkan Allah kepada nabi- nabinya. 
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Kata iman adalah bentuk masdar dari kata kerja (fiil). Dalam 

bahasa indonesia kata iman biasanya diartikan dengan kepercayaan 

atau keyakinan. Menurut Sidi Gazalba; kata iman lebih tepat diartikan 

ke dalam bahasa indonesia dengan keyakinan.
17

 Iman ialah 

pembenaran hati terhadap eksistensi Allah, rububiyah-Nya untuk 

segala sesuatu dan uluhiyah-Nya untuk orang-orang pertama dan 

orang-orang terakhir dengan membenarkan segala apa yang 

diperintahkan oleh Allah agar beriman dan menyakini Allah, malaikat, 

beberapa kitab, para rasul, tempat kembali, pembalasan, nikmat, 

celaka, takdir (ketentuan) dan qadha (kepastian).
18

 

Oleh karena itu ruang lingkup aqidah adalah masalah-

masalah keimanan yang berkaitan dengan rukun iman dan peranannya 

dalam kehidupan beragama. Rukun iman yang berupa keimanan, 

yaitu: iman kepada Allah dan sifat-sifatnya, iman kepada rusul-nya, 

iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan 

kepada rusul-Nya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha’ serta 

qadar. 

1) Iman Kepada Allah 

Allah adalah zat yang Maha Mutlak, menurut ajaran 

Islam adalah Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang 

mengenai Tuhan di sebut ketuhanan. Esensi dari iman kepada 

Allah adalah pengakuan tentang keesaan (tauhidnya). Tauhid 
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 Asmaran AS, Pengatar Studi Akhlak (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2002), 70. 
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 Abu Bakar Al-Jazairi, Aqidatul Mukmin (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 136. 
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berarti keyakinan tentang kebenaran keesaan Allah, tidak 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun membenarkan 

dengan seyakin-yakinnya akan adanya Allah Swt. yang memiliki 

sifat kesempurnaan serta mustahil dari sifat kekurangan.
19

 

2) Iman Kepada Malaikat 

Malaikat adalah makhluk gaib, tidak dapat ditangkap 

oleh panca indera manusia. Akan tetapi, dengan izin Allah, 

malaikat dapat menjelma dirinya seperti manusia. Mereka 

diciptakan tuhan dari cahaya dengan sifat selalu taat dan patuh 

kepada Allah dan senantiasa membenarkan dan melaksanakan 

perintah Allah.
20

 

Beriman kepada malaikat Allah adalah mempercayai 

bahwa allah mempunyai makhluk (malaikat) yang tidak pernah 

bermaksiat kepada Allah, patuh melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
21

 

3) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah 

Kitab-kitab suci berarti memuat wahyu Alllah, wahyu 

adalah firman Allah yang disampaikan malaikat jibril kepada 

Rusul-Nya. Dengan demikian dalam perkataan wahyu terkandung 

pengertian penyampain firman Allah kepada umat manusia guna 

dijadikan pegangan hidup.  

                                                             
19
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Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu zabur yang diturunkan 

kepada Nabi Daud, taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, 

injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Al-qur’an yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw.  

Iman kepada kitab-kitab Alllah artinya yakin dan percaya 

bahwa kitab-kitab Allah itu ada, dan harus melaksanakan apa 

yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. 

4) Iman Kepada Rasul Allah 

Rasul adalah utusan (Tuhan) yang mengandung makna 

manusia-manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah dan 

bertugas untuk menyampaikan wahyu (berita gembira dan 

pemberian peringatan) kepada tiap-tiap umatnya, berdasarkan 

wahyu tersebut, para Nabi dan Rasul itu membimbing, memimpin 

dan menunjukan kepada umatnya kepada jalan yang lurus untuk 

mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia akhirat.
22

 

5) Iman kepada Hari kiamat  

Hari kiamat disebut juga dengan yaumul akhir, 

keyakinan dan kepercayaan akan adanya hari kiamat memberikan 

satu pelajaran bahwa semua yang bernyawa, terutama manusia 

akan mengalami kematian dan akan dibangkitkan kembali untuk 

mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya didunia. 

Hari kiamat menandai babak akhir dari sejarah hidup manusia di 
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dunia. Kedatangan hari kiamat tidak dapat diragukan lagi bahwa 

proses terjadinya pun sangat jelas. Orang muslim yang beriman 

kepada Allah yakin bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha 

Pencipta segala sesuatu. Maka, Allah juga akan membangkitkan 

ciptaanya di akhirat setelah mereka wafat. 

6) Iman Kepada Qada’ Dan Qadar 

Qada’ berarti kehendak dan perintah, sedangkan Qadar 

berarti balasan (menetabkan ukuran). Iman kepada Qada’ dan 

Qadar memberikan pemahaman bahwa kita wajib menyakini 

kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah sebagai satu-satunya 

dzat yang memiliki otoritas tunggal dalam menurunkan dan 

menentukan apa saja makhluk ciptaan-Nya. 

Iman kepada takdir akan menumbuhkan ketenangan 

batin, keteduhan hati, kepercayaan diri, keberanian mengambil 

tindakan dan keberanian membenarkan yang benar dan 

menyalakan yang salah bagi manusia.
23

 

b. Syari’at Islam 

Syariat adalah sistem nilai yang merupakan inti dari ajaran 

Islam yang mencakup peribadatan kepada Allah. Syariat bukan hanya 

mengatur hubungan manusia dalam bentuk peribadatan yang bersifat 

formal dengan Allah (ibadah mahdhah), namun juga semua perbuatan 

yang bernilai ibadah yaitu ibadah yang bersifat umum dalam 
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pergaulan dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya (ibadah 

ghairu mahdhah).
24

   

Pengertian syari’ah menurut Mahmud Shaltout:  

“Syari’ah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah 

atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut. Untuk 

dijadikan pengangan oleh umat manusia baik dalam 

hubungannya dengan tuhan, dengan umat manusia lainya, orang 

islam dengan non–muslim, dengan alam maupun dalam menata 

kehidupan ini.”
25

 

 

1) Pengertian Ibadah  

Kata ibadah menurut bahasa artinya taat (bahasa arab, 

tha’at). Taat artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, 

artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan 

yang dikehendaki oleh Allah Swt. Karena makna asli ibadah itu 

menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang 

menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Jadi 

perbuatan apapun dilakukan seorang muslim selama itu baik dan 

diniatkan hanya karena Allah Swt., maka perbuatan tersebut 

bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
26

 

2) Ruang Lingkup Ibadah 

Menurut ajaran Islam, ibadah dibagi dua, yaitu:
27

 

a) Ibadah Mahdhah 

Ibadah khusus yang disebut juga ibadah mahdah 

(ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya sudah pasti 
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ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh rusulnya) atau bisa 

disebut dengan rukun Islam diantaranya syahadat, shalat, 

zakat, puasa dan haji. 

Ibadah mahdhah juga dikatakan ibadah khashashah 

(khusus) yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan 

oleh nash, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah khusus 

atau mahdhah adalah ibadah apa saja yang telah ditetapkan 

Allah akan tingkat, tata cara dan perincian-perinciannya. 

Jenis ibadah yang termasuk mahdhah misalnya thaharah, 

shalat, puasa, zakat dan haji.
28

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut peneliti 

mengambil pendapat yang kedua yaitu thaharah termasuk 

dalam ibadah mahdhah karena dalam Lembaga Rumpu 

Aksara juga  membahas mengenai thaharah, shalat, zakat dan 

puasa dalam kajian ibadah mahdhahnya. 

(1) Thaharah 

Pengertian thaharah secara bahasa yaitu 

suci/kesucian atau bersih/kebersihan. Hal ini mengandung 

pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup kebersihan 

atau kesucian dari segala kotoran yang bersifat fisik 
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(material) seperti najis, kotoran dan kencing, ataupun yang 

bersifat spiritual yaitu kebersihan aib dan kejahatan.
29

 

Istilah fiqih menyebutkan bahwa pengertian 

thaharah lebih terkait dengan kebersihan dan kesucian dari 

kotoran yang bersifat material seperti kencing dan kotoran, 

maupun secara hukum seperti berhadas. Kemudian ulama 

fiqih pada umumnya berpendapat bahwa thaharah secara 

istilah yaitu membersihkan diri dari segala hal, baik hadas 

maupun najis yang menghalangi seseorang untuk 

melakukan shalat.
30

 

Thaharah merupakan membersihkan dan 

menyucikan diri dari segala sesuatu yang kotor, baik hadas 

ataupun najis, supaya seseorang dapat beribadah kepada 

Allah. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam 

sangat mementingkan kebersihan, diantaranya QS. Al-

Baqarah: 222. 

….                 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah: 222).
31
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(2) Shalat 

Pengertian shalat secara bahasa yaitu berdoa dan 

bershalawat. Secara istilah shalat yaitu perbuatan yang 

dilakukan untuk memuliakan Allah dengan gerakan-

gerakan badan dan perkataan-perkataan tertentu yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim/salam, 

dilakukan pada waktu-waktu tertentu, serta telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu.
32

  

Shalat merupakan salah satu kegiatan ibadah 

yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sebagai amal 

pertama yang akan dihisab pada hari kiamat, kedudukan 

shalat yang khusyuk juga akan mengubah pola hidup umat 

Islam yaitu selalu menjauhkan diri dari kemaksiatan dan 

kemungkaran.
33 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam 

firman Allah QS. Al-Ankabut: 45. 

                  

                 

                   
Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 

Yaitu Al kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. 

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan 

sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 
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lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat 

yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (QS. Al-Ankabut: 45)
34

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, shalat 

merupakan salah satu kegiatan ibadah yang wajib 

dilakukan oleh setiap muslim untuk mencegah dari 

perbuatan-perbuatan keji dan mungkar dengan gerakan 

badan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam, dilakukan pada waktu-waktu 

tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

(3) Zakat 

Menurut bahasa zakat ialah membersihkan atau 

tumbuh, sedangkan menurut syara’ ialah nama bagi 

ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut 

peraturan yang akan datang. Zakat ialah nama atau 

sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang 

kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya 

terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan 

jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan, kata-

kata zakat itu makna sesungguhnya ialah tumbuh, suci dan 

berkah.
35

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman 

Allah QS. At-Taubah: 103. 
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Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-

Taubah: 103)
36

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat merupakan 

sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin 

yang didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh 

berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan 

berbagai kebaikan. 

(4) puasa 

Menurut bahasa Arab, puasa adalah menahan diri 

dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, 

berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut 

istilah agama Islam, puasa ialah menahan diri dari segala 

sesuatu yang membatalkannya, selama satu hari lamanya, 

mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan 

niat dan beberapa syarat tertentu.
37

 Sebagaimana telah 

dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 187. 
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….                 

                      

    ....     
Artinya: “…., Dan makan minumlah hingga terang bagimu 

benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. 

kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai 

(datang) malam…”. (QS. Al-Baqarah: 187).
38

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, puasa ialah menahan 

diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, seperti 

makan, minum, nafsu, dan lain-lain mulai dari terbit fajar 

sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat 

tertentu. 

b) Ibadah Ghairu Mahdhah 

Ibadah dalam arti umum atau ibadah ghairu 

mahdhah yaitu menjalani kehidupan untuk memperoleh 

keridhoan Allah dengan mentaati syariat-Nya. Bentuk dan 

macam ibadah ini tidak ditentukan secara terperinci, karena 

itu apa saja kegiatan seorang muslim dapat bernilai ibadah 

asalkan kegiatan tersebut bukan perbuatan yang dilarang oleh 

Allah dan Rasul-Nya serta diniatkan untuk mencari keridhaan 

Allah. Para ahli hukum Islam merumuskan kaidah untuk 
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Ibadah umum ini adalah “semua boleh dikerjakan kecuali 

yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya”.
39

   

c. Akhlak Islam 

Akhlak berasal dari kata  khilqun yang mengandung segi-segi 

persesuaian dengan kata kholiq dan makhluk.
40

 Sedangakan menurut 

istilah akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak 

memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.
41

  

Pada dasarnya akhlak sangat berkaitan dengan sifat-sifat yang 

dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu 

ada padanya. Akhlak juga merupakan perbuatan manusia yang 

bersumber dari dorongan jiwanya. Manusia yang bersumber dari 

dorongan jiwanya. Maka gerak refleks, denyut jantung dan kedipan 

mata tidak dapat disebut akhlak, karena gerakan tersebut tidak 

diperintah oleh unsur kejiwan. Dorongan jiwa yang melahirkan 

perbuatan manusia, pada dasarnya bersumber dari kekuatan batin yang 

dimiliki oleh setiap manusia.
42

 

Akhlak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu akhlak terpuji 

(mahmudah) dan akhlak tercela (mazmumah). Seperti rasa belas 

kasihan, menepati janji, tolong menolong, tidak sombong, tekun, sabar 

dan mempunyai sifat malu, semuanya termasuk dalam kreteria akhlak 
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terpuji. Sedangkan sifat egois, ingkar janji, kikir, dengki, iri hati, suka 

mengunjing dan berbuat kerusakan atau sifat tercela lainya, disebut 

akhlak tercela. 

Perbuatan baik yang dilakukan hanya sekali, itu belum dapat 

dikatakan seseorang mempunyai akhlak yang baik, begitu pula dengan 

perbuatan buruk yang dilakukan sekali, juga belum dapat dikatakan 

akhlak buruk. 

Perbuatan yang dikategorikan sebagai akhlak baik harus 

memenuhi perulangan. Selain itu, akhlak yang baik harus dilakukan 

tampa ada paksaan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan 

terpaksa bukanlah pencerminan dari akhlak.
43

 Sifat itu dapat lahir 

berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia atau perbuatan 

buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya.
44

 

Lima ciri-ciri yang terkandung dari sebuah pengertian akhlak 

yaitu: 

1) Akhlak merupakan perbuatan yang tertananam di dalam jiwa 

seseorang secara kuat sehingga menjadi bagian dari pribadinya. 

2) Akhlak tersebut dilakukan secara mudah tampa memerlukan 

pikiran. 

3) Akhlak dilakukan tanpa paksaan dan tekanan dari luar diri 

seseorang. 

4) Akhlak tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh. 
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5) Akhlak juga dilakukan karena ikhlas semata-mata mengharapkan 

ridha Allah dan bukan pujian manusia. 

Sedangkan peserta didik adalah orang/individu yang 

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta 

mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh 

pendidiknya.
45

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui akhlak 

siswa yaitu sesuatu perbuatan yang mendorong jiwanya yang 

merupakan perbuatan yang tertanam dalam jiwanya secara kuat 

sehingga menjadi bagian dari pribadinya yang dilakukan tanpa 

paksaan atau tekanan dari luar dirinya. 

Tujuan pembelajaran akhlak adalah membentuk siswa supaya 

memiliki kepribadian muslim yang berakhlakul karimah, baik dalam 

hubungannya dengan Allah (hablum minallah), hubungan dengan 

manusia (hablum minannas) dan hubungannya dengan alam sekitar.
46

 

1) Akhlak Terhadap Allah 

Lingkup akhlak terhadap Allah antara lain ialah: 

a) Beribadah kepada Allah Swt.  

Hubungan manusia dengan Allah diwujudkan dalam 

bentuk retualitas peribadatan seperthi shalat, puasa, zakat dan 
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haji. Beribadah kepada Allah Swt. harus dilakukan dengan 

niat semata-mata karena Allah tidak menduakannya baik di 

dalam hati melalui perkataan dan perbuatan. 

b) Mencintai allah Swt. di atas segalanya  

Mencintai Allah Swt melebihi cintanya kepada apa 

dan siapapun dengan jalan melaksanakan segala perintah-Nya 

dan menjauhi semua larangan-Nya, mengharap ridha-Nya, 

mensyukuri nikmat dan karunia-Nya, menerima dengan 

ikhlas semua qadha dan qadar-Nya setelah berikhtiar, 

meminta pertolongan, memohon ampunan, bertawakal dan 

berserah diri hanya kepadanya merupakan salah satu bentuk 

dari mencintai Allah Swt. 

c) Berdzikir kepada Allah Swt.  

Mengingat Allah dalam berbagai situasi (lapang, 

sempit, senang dan susah) merupakan salah satu wujud 

akhlak manusia kepada-Nya. Berzikir kepada Allah 

dianjurkan dalam kitab-Nya. Allah menyuruh orang mukmin 

untuk berdzikir manusia akan mendapat ketenangan. 

2) Akhlak Terhadap Manusia 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup 

sendiri, manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya dengan 
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akhlak yang baik. Yang termasuk dalam akhlak terhadap sesama 

manusia meliputi:
47

  

a) Akhlak kepada rasullah (Nabi Muhammad Saw.), akhlak 

kepada rasullah adalah mencintai rasul dan menjadikan rasul 

sebagai suri tauladan dalam hidup. 

b) Akhlak kepada diri sendiri seperti sabar, syukur, dan 

memelihara kesucian diri. 

c) Akhlak terhadap orang tua, antara lain mencintai mereka 

melebihi diri kepada keduanya diirigi perasaan kasih sayang. 

d) Akhlak terhadap keluarga, seperti saling membina rasa cinta 

dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, adil terhadap 

saudara, membina dan mendidik keluarga. 

e) Akhlak terhadap masyarakat seperti tolong menolong, 

pemurah, penyantun, manjaga silaturrahim, memuliakan 

tamu dan lain-lain. 

3) Akhlak Terhadap Alam (Lingkungan) 

Islam sebagai agama universal mengajarkan tata cara 

peribadatan dan interaksi tidak hanya dengan Allah Swt. dan 

sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan alam sekitar, 

yang termasuk akhlak terhadap alam (lingkungan) yaitu: menjaga 

dan memanfaatkan alam dengan baik, sadar memelihara 

kelestarian lingkungan hidup dan sayang pada sesama makhluk.  
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