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 ABSTRAK 

Muzakkir, 2022. Peran Kepemimpinan Direktur Ma’had Al-Birr Dalam  

Pembinaan  Akhlak Mahasiswa Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar 

dibimbing oleh Sumiati, dan  Abd Rahim Razaq. 

Penelitian ini bertujuan: 1. Menganalisis strategi direktur Ma’had Al-

Birr yang di gunakan dalam pembinaann akhlak  Mahasiswa Al-birr 

Unismuh Makassar. 2. Mendeskripsikan pembinaan akhlak Mahasiswa 

Ma’had Al-Birr.  3. Mengidentifikasi faktor penghambat dari pembinaan 

akhlak Mahasiswa Ma’had Al-Birr.   

Penelitian ini dilaksanakan di Ma’had al-birr unismuh Makassar 

dengan mennggunakan metode deskriptif kualitatif dan tekhnik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepamimpinan direktur 

dalam pembinaan akhlak pada mahasiswa Ma’had Al-birr sudah sangat 

baik dengan Upaya yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 

pada  dan al-Sunah, yaitu Metode Ceramah, Metode Mujahadah dan 

Riyadah, Metode Tanya Jawab dan Diskusi, Metode Reward dan 

Punisment, Metode Lingkungan Yang Kondusif dan Religius dan 

Keteladanan. Bentuk  pelaksanan kegiatan berupa sholat berjama’ah, 

pidato bahasa Arab ,menghafal , belajar ilmu keislaman, kultum, 

mentoring, diskusi, safari da’wah, jaulah Ramadan, berbuka puasa 

bersama, pemotongan dan pembagian hewan kurban. Factor kendala 

dalam penerapan pembinaan ada 3 factor 1. Belum optimalnya 

pembinaan mahasiswa non asrama 2. Perbedaan latar belakang keluarga 

peserta didik.3. factor kesadaran. Factor pendukung ada 5 : 1. Pengaruh 

latar Pendidikan Mahasiswa, 2. lingkungan, 3. minat dan motivasi 

mahasiswa,4. factor sarana dan prasarana, 5. dukungan dari dosen dan 

orang tua. 

 

Kata Kunci:  Kepemimpinan, Direktur Ma’had Al-Birr , 

Pembinaan, Akhlak. 



 

 

vi 

 

 

ABSTRACT 

Muzakkir, 2022. Implementation of the Director Leadership Role of Ma'had 

Al-Birr on the Students’ Moral Development of Ma'had Al-Birr Unismuh 

Makassar. Supervised by Sumiati, and Abd Rahim Razaq. 

This study aimed to: 1. Analyze the strategy of  director of Ma'had Al-Birr 

on  the moral development of Al-Birr Unismuh Makassar students. 2. 

Describe the moral development of Ma'had Al-Birr students. 3. Identify the 

inhibiting factors of the moral development of Ma'had Al-Birr Students. 

This research was conducted in Ma'had Al-Birr unismuh Makassar by 

using qualitative descriptive methods and data collection techniques 

through interviews, observation and documentation. 

The results of this study indicated that the director's leadership in moral 

development on Ma'had Al-Birr students was very good with the efforts 

that made using the methods in the  and al-Sunah, namely the Lecturing 

Method, Mujahadah and Riyadah Method, Method Questions and Answers 

and Discussions, Reward and Punishment Methods, Conducive and 

Religious Environment Methods and Exemplary. The form of 

implementation of activities were in the form of congregational prayers, 

Arabic speeches, memorizing the Qur'an, learning Islamic knowledge, 

worshipping, mentoring, discussions, da'wah safaris, fasting in Ramadan, 

breaking the fast together, slaughtering and distributing sacrificial animals.  

Constraint factors in the application of coaching were 3 factors 1. The 

development of non-dormitory students was poor 2. The differences in 

family background of students.3. The consciousness factor. There were 5 

supporting factors: 1. The influence of the student's educational 

background, 2. The environment, 3. The interest and motivation of 

students, 4. Facilities and infrastructure factors, 5. support from lecturers 

and parents. 

 

Keywords: Leadership, Director Ma'had Al-Birr, Coaching, Morals. 
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 التجريد 
 األخالقية لطلبة معهد الرب. الدور القيادي للمدير معهد الرب يف التنمية  2022مذكر ،  

حممدية مبكس والدكتور ر  جامعة  احلاجة سوميايت  الدكتوراة   : إشراف  الرحيم   ، حتت  عبد  احلاج 
 رزاق. 

إىل:   الدراسة  هذه  التنمية  1هتدف  يف  املستخدمة  الرب  معهد  مدير  اسرتاتيجية  حتليل   .
الرب جامعة حممدية مكسر.   التطور األخال2األخالقية لطالب  الرب.  . وصف  .  3قي لطلبة معهد 

يف   التطبيق  هذا  تنفيذ  مت  الرب.  معهد  لدى طالب  األخالقي  للتطور  املعوقة  العوامل  على  التعرف 
البياانت من   النوعية وتقنيات مجع  الوصفية  الرب جامعة حممدية مبكسر ابستخدام األساليب  معهد 

 .خالل املقابالت واملالحظة والتوثيق

هذه   نتائج  األخالقتشري  التطور  يف  املخرج  دور  أن  إىل  الرب كان  الدراسة  معهد  لطلبة  ي 
طرق    جيدا    ، احملاضرة  منهج  وهي  والسنة  القرآن  يف  األساليب  ابستخدام  بذلت  اليت  اجلهود  مع 

اجملاهدة والرايضية ، طرق وأسئلة وأجوبة ومناقشات ، طرق الثواب والعقاب ، أساليب البيئة املواتية 
. االختالفات يف اخللفية األسرية  2  وذجي. يتمثل شكل تنفيذ األنشطة يف شكل صالة والدينية ومن
. البيئة ،  2. أتثري اخللفية التعليمية للطالب ، 1عوامل داعمة:  5. عامل الوعي. هناك 3للطالب .

 .بوين. الدعم من األساتذة و األ5. عامل املرافق والبنية التحتية ، 4. اهتمام الطالب وحتفيزهم ، 3

 .أخالق الطالب ، تدريبالمدير معهد الرب ،     ,القيادة الكلمات األساسية :
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang   

Kondisi pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini 

cenderung mengalami dinamika perubahan orientasi tentang tujuan 

pendidikan yang diharapkan, dan bahkan menghadapi keadaan yang 

mengarah pada persimpangan jalan. Di satu sisi penerapan kurikulum 

berbasis kompetensi telah berhasil meningkatkan kualitas ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tetapi di pihak lain kompetensi dalam bidang 

moral dan karakter terabaikan. Padahal, karakter merupakan suatu 

fondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini 

kepada anak-anak 

Pendidikan akhlak sering dimaknai sebagai usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik, 

baik potensi jasmani maupun potensii rohani. ( Zurinal dan Wahdi Sayuti, 

2011 : 1 ). Dan Akhlak secara etimologi yaitu berasal dari bahasa arab 

yang merupakan jamak dari kata khuluq, yang berarti adat kebiasaan, 

tabiat, dan murru’ah ( M. Idris Abd Rauf Al Marbawi 2011: 186 ) Dengan 

demikian secara etimologi, akhlak dapat di artikan sebagai budi pekerti, 

watak, tabiat, ( Samsul Munir Amin, 2011 : 1 ). dalam bahasa inggris 

sering di terjemahkan dan di sebut juga dengan character. 

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, dalam  
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Hadits Nabi Saw bersabda  : 

َم َمَكاِرَم األَْخالقِ   …إِنََّما بُِعثُْت ألُتَم ِ
Artinya : 

“Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 
mulia.” (HR Ahmad, Baihaki, dan Malik). 

 
 Pada riwayat lain Rasulullah saw bersabda : 
 

ِ صلى هللا عليه  عن أبي هُريرة رضى هللا عنه قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 اْلُمْؤِمنِيَن إِيَمانًا أَْحَسنُُهْم ُخلُقًا : أَْكَمُل  وسلم 
Artinya : 

“Mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah orang yang 
paling baik akhlaknya.” (HR Tirmizi). 

 
Akhlak Nabi Saw disebut dengan akhlak Islam, karena bersumber 

dari Alquran dan Alquran datang dari Allah Swt. Karenanya, akhlak Islam 

berbeda dengan akhlak ciptaan manusia (wad’iyah). Ciri-ciri akhlak Islam 

adalah, (1) kebaikannya bersifat mutlak (al-khairiyyah al-mutlaqah), (2) 

menyeluruh (as-salahiyyah al-‘ammah), yaitu kebaikan yang terkandung di 

dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala 

zaman dan semua tempat, (3) tetap, langgeng, dan mantap, (4) 

merupakan kewajiban yang harus dipatuhi (al-ilzam al-mustajab) yaitu 

kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang 

harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang yang 

tidak melaksanakannya, dan (5) pengawasan yang menyeluruh (ar-

raqabah al-Muhitah).  

Sebab akhlak Alquran bersumber dari Allah swt, maka 

pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia. Seseorang tidak 

akan berani melanggarnya, dan harus bertobat bagi yang melakukannya. 
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Inilah mengapa disebut agama merupakan pengawas yang kuat. 

Pengawas lainnya adalah hati nurani yang hidup didasarkan pada agama 

dan akal sehat yang dibimbing oleh agama. Jadi kedudukan akhlak dalam 

agama ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi kita Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam   didalam hadits yang diriwayatkan oleh abu hurairah ketika ditanya 

tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, 

beliau menjawab “Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik.”: 

 ِ َعْن أَْكثَِر َما يُْدِخُل النَّاَس   -صلى هللا عليه وسلم-...ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ

ِ َوُحْسُن اْلُخلُِق «. اْلَجنَّةَ فَقَاَل » تَقْ   َوى َّللاَّ
Artinya : 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai perkara 
yang banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga, beliau 
menjawab, “Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik.” (HR. 
Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah)  

 
Dan dalam riawayat lain nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

bersabda: 

 …إِنَّ ِمْن أََحب ُِكْم إِلَيَّ َوأَْقَربُِكْم ِمن ِي َمْجِلًسا يَْوَم الِقيَاَمِة أََحاِسنَُكْم أَْخاَلقًا
Artinya : 

“Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling 
dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka 
yang paling bagus akhlaknya di antara kalian.” (HR. Tirmidzi no. 
1941. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jaami’ no. 
2201.) 

 
Dalam hadits yang lain Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 

َم َمَكاِرَم األَْخالقِ   …إِنََّما بُِعثُْت ألُتَم ِ
Artinya:  

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 
kemuliaan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi dari Abu Hurairah Radhiyallahu 
‘Anhu). 

 
Pada redaksi hadits lain dikatakan: 
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َم َصاِلَح اأْلَْخاَلقِ إِنََّما بُعِ   …ثُْت أِلُتَم ِ

Artinya :  
“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 
keshalihan akhlak.” (HR Ahmad). 

 
Dalam kitab ta’lim muta’lim Imam Asy-Syarazi pernah berkata “ 

guruku berkata, “ Barangsiapa ingin anaknya menjadi orang shaleh, maka 

dia harus menghormati ahli Fiqih. Dan memberi sedekah pada mereka. 

Jika ternyata anaknya tidak menjadi shaleh, maka cucunya yang akan 

menjadi shaleh.” (Syekh Zarnuji. 2009 : 30) 

Sedangkan menururut Sayidina Ali radiyallahu anhu berkata, di 

dalam kitab ta’lim muta’lim :”  

 أَنَا َعْبُد َمْن َعلََّمنِي َحْرفًا َواِحًدا إِْن َشاَء بَاَع َوإْن َشاء استََرق 
Artinya : 

 “Saya adalah hamba/Budak Bagi orang yang mengajariku 
walaupun hanya satu huruuf, jika dia mau silahkan menjualku, atau 
memerdekakanku, atau tetap menjadikan aku sebagai hamba 
sahayanya.”( http://hidayahelkhumairah.blogspot.com )  

 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian tindakan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai maksud tertentu. 

Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan 

syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Interaksi dalam 

peristiwa pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekadar 

hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif, 

yaitui interkasi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan 

Pendidikan. Dan pembelajaran.Dalam hal ini bukan saja penyampaian 

http://hidayahelkhumairah.blogspot.com/
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pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai 

pada diri siswa yang sedang belajar. 

Merujuk pada konteks atau perkataan diatas maka wajib 

menyampaikan hal hal yang baik pada anak didik terutama tentang akhlak 

mulia, karena ini adalah suatu pondasi yang sangat dibutuhkan bagi si 

anak untuk menghadapi berbagai hal yang hal mungkin tidak sesuai 

dengan keinginan atau pemikiran mereka, karena yang mereka jumpai 

bukan lagi orang orang saat ini bersama dengan nya, maka dari itu sangat 

di perlukan pondasi yang kuat pada diri mereka terutama pada akhlaknya. 

Sedangkan Madrasah  ialah sebagai suatu lembaga pendidikan 

memasukan bidang studi agama Islam  lewat jalur pendidikan yang 

dituangkan ke dalam susunan program kurikulumnya sebagai ciri khas 

kelembagaan sebagai penunjangnya. dengan tambahan mata Pelajaran 

Agama Islam mempunyai tujuan yang sama dan semuanya adalah 

tanggung jawab dari direktur atau kepala madrasah untuk keberlansungan 

hal hal seperti itu. 

Pada  kehidupan zaman yang sudah modern, banyak orang tua 

khawatir jika buah hatinya terjerumus kedalam aliran pemahaman yang 

diluar dari norma- norma agama, maka dari itu mayoritas orang tua 

menitipkan putra putrinya di madrasah atau ma’had bukan semata-mata 

karena kesibukan orang tua itu sendiri akan tetapi orang tua tidak ingin 

jika anaknya terjerumus kedalam lobang yang menyesatkan diri sendiri 

dan orang lain, tidak hanya itu, para orang tua juga ingin anaknya memiliki 
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sopan santun, budi pekerti yang baik dan menjadi orang yang berilmu 

yang bermanfaat di  dunia dan akhirat. Sebuah ungkapan dari imam syafi’i 

menjelaskan:  

ْنيَا فََعلَْيِه بِالِعلْ  ِم َوَمْن أََراَد اآلِخَرةَ فََعلَْيِه بِالِعْلِم َوَمْن أََراَدهَُما  ...َمْن أََراَد الدُّ

 فََعلَْيِه بِالِعْلم

Artinya : 
Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka 
hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan 
(kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan 
barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia akhirat, 
maka hendaknya dengan ilmu. 
 
Krisisnya akhlak yang banyak melanda anak anak kita, sepatutnya 

kita ikut prihatin atas tragedi tersebut. Keprihatinan kita terhadap mereka 

adalah merupakan hal yang mulia dan mutlak, karena mereka adalah 

harapan bangsa dan agama, di tangan merekalah agama, bangsa dan 

negara diperjuangkan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas 

tidaklah mungkin hanya dapat di tangani oleh para orang tua mereka saja, 

tetapi juga antara orang tua, masyarakat dan lembaga pendidikan baik 

formal maupun non formal harus saling melengkapi dan bertanggung 

jawab atas usaha pembinaan anak didik. 

Untuk Mengantisipasi agar anak anak kita tidak larut dalam 

kebejatan akhlak, maka diperlukan suatu sarana atau tempat untuk 

membimbing dan mengarahkan mereka agar segala prilaku sesuai 

dengan ajaran-ajaran agama Islam yang salah satunya adalah di lembaga 

pendidikan yang berupa Ma’had yang berarti pesantren atau madrasah.  
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Karena Ma'had merupkan salah satu jenis sekolah formal yang ada 

di indonesia yang lebih memfokuskan atau mengutamakan pendidikan 

agama dari pada pendidikan umum, Dari sudut ini,nampaknya masyarakat 

kita tertarik pada  Ma’had terutama karena Ma’had  merupakan lembaga 

yang mendukung nilai-nilai agama yang di kalangan masyarakat terasa 

amat dibutuhkan untuk bisa mempertahankan tradisi kehidupan beragama 

khususnya pada masyarakat pedesaan. Sedangkan dikalangan 

masyarakat kota, kebutuhan agama nampaknya lebih banyak 

dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa pergaulan hidup di kota-kota telah 

mengalami semacam “polusi” yang membahayakan perkembangan 

pribadi anggota masyarakat dan pendidikan anak-anak mereka. 

Kedekatan anak didik dan guru sangatlah di perlukan untuk bisa 

mengontrol akhlak mereka. Oleh karena itu peran guru dan direktur 

sangatlah dibutuhkan dalam dunia pendidikan selain untuk membentuk 

karakter anak didik juga untuk mengawasi akhlak  dan perkembangan 

proses belajar mereka. 

Krisis pendidikan yang terjadi saat ini bersumber dari krisis moral, 

karakter,(WahyuSistinaningsih,1610911004Email:Wahyusistinaningsih14@g

mail.com ) yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

pendidikan termasuk di Ma’had Al-Birr. Dan Krisis karakter yang dialami 

bangsa indonesia saai ini disebabkan oleh kerusakan individu-individu 

masyarakat yang terjadi secara kolektif sehingga menjadi budaya. Akar 

dari semua tindakan yang disebutkan diatas karena disebabkan oleh 

mailto:Wahyusistinaningsih14@gmail.com
mailto:Wahyusistinaningsih14@gmail.com


8 

 

 

 

hilangnya karakter. 

 Menurut Amin (1980 : 62) mengemukakan bahwa”kehendak (niat) 

merupakan awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang jika 

kehendak itu diwujudkan dalam bentik pembiasaan sikap dan 

perilaku.(Samrin, S. 2016 : 120-143) Pembentukan karakter harus 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan 

aspek “ knowledge, feeling, loving, dan action”.  

Sedangkan menurut Lickona (1992 : 33) Mendefinisikan orang 

yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespons situasi 

secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui 

tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain 

dan karakter mulia lainya”. Pengertian ini mirip dengan apa yang 

diungkapkan oleh Aristoteles bahwa karakter itu erat kaitanya dengan 

habit atau kebiasaan yang terus-menerus diakukan.  

kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia 

yang telah terbiasa tersebut secara sadar (cognition) menghargai 

pentingnya nilai-nilai karakter (valuing')”. Misalnya, seseorang yang 

terbiasa berkata jujur karena takut mendapatkan hukuman maka bisa 

saja ia tidak mengerti akan tingginya nilai moral dari kejujuran itu sendiri. 

Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan juga aspek emosi. 

Menurut Lickona (1991 : 34 ) komponen ini disebut “ desiring the good' 

atau kenginginan untuk berbuat baik .  

Dalam lingkungan Ma’had Al-Birr proses penanaman karakter 
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kepada Mahasiswa menurut wawancara peneliti dengan beberapa 

asatidz penanaman nilai-nilai karakter diupayakan melalui proses 

pembelajaran dengan prakter,materi, dan pemberian motivasi bagi 

mahasiswa. Peserta didik yang belum mengetahui yang sebenarnya 

karakter apa yang dia memiliki menjadi problematika karakter tersendiri. 

Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan ma’ahd yang harusnya dapat 

dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik masih saja banyak mahasiswa 

yang melanggar aturan. Nilai kejujuran yang saat ini mulai 

mengkhawatirkan dalm lingkungan ma’had juga perlu memdapat 

penanganan secara tegas oleh pihak Ma’had agar tidak berkelanjutan 

dikemudian hari. Seperti kegagalan kantin kejujuran adalah sebuah 

indikasi bahwasanya para pendidik memiliki kesalah pemahaman 

tentang makna kejujuran dalam konteks pendidikan . Mencontek yang 

sudah menjadi budaya dalam lembaga pendidikan ini cukup 

memperhatikan dalam kalangan pendidikan. 

Hal Ini bukan hanya berkaitan dengan kelemahan individu-

perindividu saja melainkan telah membentuk sebuah kultur budaya 

sekolah yang tentunya tidak mengahrgai kejujuran. Kedispilinan yang 

mulai memudar menjadikan mahasiswa lebih menunda waktu dalam hal 

kebaikan. Seperti pelaksaana pembiasaan sholat dhuha dan dhuhur 

berjamaah belum tumbuh dalam diri mahasiswa untuk segera ke masjid 

melaksanakan sholat berjamaah melainkan perlu dorongan dari ust  yang 

tegas agar dapat bergegas pergi ke masjid.  
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Berdasarkan hal diatas maka perlulah seorang pemimpin atau 

direktur untuk mengambil suatu tindakan penerapan atau kebijakan untuk 

mendukung hal yang demikian itu (Khairunas R.  2012 : 47 ), terkait Begitu 

besarnya pengaruh dosen terhadap mahasiswa, sehingga pendidikan 

mahasiswa dapat dilakukan sedini mungkin, bahkan seorang dosen harus 

melihat dari sisi lain dalam diri mahasiswanya (Moch. Idochi Anwar, 2013 : 

75 ) misalnya saja pengaruh yang diberikan orang tua dalam kehidupan 

keluarga maupun kehidupan di sekitarnya dalam pembentukan watak atau 

tabiat dari mahasiswa tersebut, sehingga dosen dapat memperhatikan 

perkembangan akhlak mahasiswa yang bersangkutan. 

Akhlak merupakan nilai nilai yang mengatur hubungan manusia 

baik hubungan kepada sang khaliq ( pencipta )  maupun kepada sesama 

manusia dan lingkungan alam sekitar.( http://digilib.uinsgd.ac.id )  Dengan 

demikian akhlak juga menentukan derajat manusia dalam Kehidupan 

bermasyarakat. 

Harus disadari bahwa Mengembangkan akhlak yang baik di Ma’had 

Al.birr akan berkorelasi erat dengan peningkatan kompetensi warga 

Ma’had, baik bagi diri direktur dan dosen dalam pengembangan 

profesionalismenya maupun pada diri peserta didik terhadap peningkatan 

prestasinya. Implementasinya terlihat begitu mudah, tapi butuh komitmen 

yang kuat bagi setiap warga Ma’had khususnya direktur dan seluruh 

dosen untuk berupaya membiasakannya,( Moch. Idochi Anwar, 2013 : 56 ) 

sebab bisa dijamin kalau usaha membentuk akhlak yang baik ini tidak 

http://digilib.uinsgd.ac.id/
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bakal menjadi kenyataan kalau hanya “minoritas” warga Ma’had yang 

melakukannya, melainkan harus mendapatkan sisi “Mayoritas”. Tentulah 

peran kepemimpinan direktur, manajer dan promotor di Ma’had berperan 

penting dalam hal ini. 

Membangun akhlak yang baik atau Islami dapat dimulai dengan 

terlebih dahulu menumbuhkan kegemaran melakukan hal yang baik pada 

diri sendiri, diri direktur, diri dosen, dan diri mahasiswa. Bagi beberapa 

orang ketika budaya ini mulai dikembangkan sifatnya agak sedikit 

memaksa, namun ketika telah rutin dilakukan maka berikutnya akan 

tumbuh kebiasaan dari sifat keterpaksaan tersebut, dengan kata lain sifat 

keterpaksaan tersebut lambat laun akan hilang asalkan rutin dan terus 

berkomitmen untuk melanjutkannya. 

Maka dari itu untuk menumbuhkan kebiasaan berakhlak yang baik 

ini tentunya membutuhkan dukungan fasilitas dan sumber daya, sehingga 

usaha ini tidak sebatas kuat dalam animo namun kuat pula dalam 

kemudahan implementasinya, dukungan pihak Ma’had yang mendorong 

mahasiswa untuk berprilaku yang baik pada setiap waktu baik itu di 

Ma’had maupun saat berada di area luar Ma’had atau di rumah.  

Terkait akhlak merupakan nilai nilai yang mengatur hubungan 

manusia baik hubu   ngan kepada sang Khaliq ( pencipta ) maupun 

kepada sesama manusia dan lingkungan alam sekitar. Dengan demikian 

akhlak juga menentukan derajat manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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Sedangkan pendidikan merupakan pondasi utama dalam 

pengembangan peradaban.( http://hamiddarmadi.blogspot.com ) Sejak 

adanya manusia maka sejak saat itu pula pendidikan itu 

ada.Pengembangan pendidikan dari setiap masa selalu terjadi perubahan 

seiring perubahan manusia itu sendiri. Proses pendidikan sebenarnya 

telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan. 

Berangkat dari sinilah peneliti menjadikan Ma’had Al-Birr sebagai 

obyek penelitian, dimana Ma’had Al-Birr sebagai lembaga pendidikan 

Islam memiliki peranan yang strategis dalam membina akhlak dan moral 

bangsa dan negara. Karena pendidikan akhlak merupakan jiwa dari 

pendidikan Islam itu sendiri Dan untuk mencapai akhlak yang sempurna 

juga merupakan tujuan yang sebenarnya dari pendidikan. 

Atas dasar itulah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih 

jauh lagi, dalam sebuah tesis yag berjudul “ Peran kepemimpinan Direktur 

Ma’had Al-Birr dalam Pembinaan Akhlak Mahasiswa Ma’had Al-Birr 

Unismuh Makassar ” 

.Kebiasan-kebiasaan yang baik yang telah tumbuh di lingkungan 

Ma’had Al-Birr selanjutnya perlu dikembangkan agar menjadi kebiasaan. 

Jika kebiasaan penerapan akhlak yang baik yang telah tumbuh tidak 

dirawat dan diperhatikan, maka kebiasaan itu akan hilang lagi dan kembali 

pada kebiasaan lama. Untuk itu, suasana pendukung perlu diciptakan 

agar akhlak tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Iklim pendukung 

berkembangnya akhlak itu sendiri diantaranya dapat diciptakan dengan 

http://hamiddarmadi.blogspot.com/
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memberikan pengajaran kepada mahasiswa tentang apa itu budaya 

Ma’had, dan menyediakan buku-buku bacaan klasik dan terkini yang 

menarik dan menginspirasi tentang akhlak yang baik. 

Penelitian ini hanya terfokus pada peran kepemimpinan Direktur 

Ma’had Al-Birr Makassar dalam pembinaan akhlak mahasiswa, karena di 

dalam pendidikan agama Islam terdapat materi tentang nilai-nilai 

akhlak.Sehingga Direktur dan guru memiliki kewajiban khusus untuk 

membimbing akhlak siswa, dibandingkan yang lainnya. Saat ini di Ma’had 

Al-Birr Makassar, sedang gencar melakukan pengembangan dalam 

membentuk akhlak yang baik di Lingkungan Ma’had bagi mahasiswa.  

Dalam melakukan pengembangan akhlak pada mahasiswa Ma’had 

Al-Birr. Direktur Ma’had Al-Birr Al-Ustadz H. Lukman Abd Shamad sebagai 

pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya 

akhlak yang baik bagi mahasiswanya. Pertama Kemampuan melakukan 

Edukasi, Direktur sebagai educator bertugas untuk membimbing Dosen, 

tenaga kependidikan, mahasiswa, mengikuti perkembangan iptek, dan 

memberi teladan yang baik. 

Upaya yang dapat dilakukan Direktur atau kepala sekolah adalah 

mengikutsertakan dosen dosen dalam pendidikan lanjut dengan cara 

mendorong para Dosen untuk memulai kreatif dan berprestasi.  Kedua 

Kemampuan Manajerial, Direktur atau Kepala sekolah sebagai manajer, 

mempunyai fungsi menyusun perencanaan, mengkoordinasikan kegiatan, 

melakukan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan, 
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mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses 

pembelajaran, mengatur administrasi, dan ketiga Kemampuan Berinovasi, 

Direktur atau Kepala sekolah peran fungsinya sebagai innovator harus 

memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis 

dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap 

kegiatan, memberikan keteladanan kepada seluruh tenaga kependidikan 

di sekolah dan mengembangkan model model pembelajaran yang inovatif. 

(Ancok, 2012 : 23). Semua itu adalah kunci keberhasilan Direktur dalam 

mendampingi dan membentuk akhlak yang baik di Ma’had. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tesis yang berjudul “ Peran Direktur Ma’had Al-Birr Dalam Pembinaan 

Akhlak  Mahasiswa Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, pemakalah mencoba untuk mampu 

menjabarkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

tesis ini, yaitu: 

1. Bagaimana peran Direktur Ma’had Al-Birr dalam pembinaan akhlak 

Mahasiswa  ? 

2. Bagaimana model implementasi pembinaan akhlak mahasiswa  

Ma’had Al-Birr.? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pembinaan akhlak 

Mahasiswa Ma’had Al-B irr  ? 

C. Fokus Penelitian 
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Penelitian ini difokuskan pada peran Direktur Ma’had Al-Birr dalam 

pembinaan akhlak Mahasiswa Ma’had Al-Birr  Unismuh Makassar . 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis strategi direktur Ma’had Al-Birr yang di gunakan 

dalam pembinaann akhlak  Mahasiswa Al-Birr Unismuh 

Makassar.  

b. Mendeskripsikan pembinaan akhlak Mahasiswa Ma’had Al-Birr.   

c. Mengidentifikasi faktor penghambat dari pembinaan akhlak 

Mahasiswa Ma’had Al-Birr. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan baik secara 

teoritis maupun praktis : 

a. Sebagai masukan bagi pihak Ma’had Al-Birr bagaimana 

menjalankan penerapan akhlak yang baik pada mahasiswa. 

b. Sebagai khasanah pengetahuan mengenai Kebijakan direktur 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar dalam membentuk akhlak 

terhadap dosen, ust dan ustadzah. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Makassar.   



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan hasil peneltian  

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi peran kepemimpinan 

Direktur Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar dalam pembinaan akhlak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk:  

(1) Mengetahui peran Direktur ( mudir ) dalam pembinaan akhlak 

Mahasiswa yang ada di Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar. 

(2) Mengetahui bentuk pembinaan akhlak Mahasiswa yang ada di 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar  

(3) Mengetahui dampak pembinaan akhlak Mahasiswa yang ada di 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar. 

Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan 

pengumpulan data, mengecek kembali semua data yang telah 

dikumpulkan, mendeskripsikan, kemudian menarik kesimpulan. Dalam 

menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi.  

Kata Kunci: Peran Direktur Ma’had Al-Birr , Akhlak Mahasiswa. 

Banyak karya tulis yang relevan dengan  pembahasan tersebut. 

Karya tulis tersebut antara lain :  

No Nama 
peneliti ( 
tahun ) 

Judul  
penelitia

n 

Metode penelitian Manfaat 
Penelitian 
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1 Henni 
Purwaningr
um (2015) 

“Peranan 
Guru 
Pendidik
an 
Agama 
Islam 
dalam 
Pembina
an 
Akhlak 
Siswa di 
SMP 
Islam 
Ngadirej
o” 

a.Usaha-usaha yang 
dilakukan oleh guru 
Pendidikan Agama 

   Islam di SMP Islam 
Ngadirejo 
dilaksanakan 
secara intensif 
setiap hari dan 
setiap minggunya, 
seperti upaya 
sholat dhuhur 
berjamaah, SPQ 
(Sekolah 
Pendidikan ), 
Mujahadah. 

b.Metode Pembinaan 
akhlak siswa yang 
dilakukan guru yaitu 
ceramah, 
pembiasaan 
konseling dan 
hukuman 

Peran guru 
pendidikan Agama 
Islam di SMP 
Islam Ngadirejo 
mempunyai 
pengaruh besar 
terhadap siswa 
karena guru PAI 
sangat berperan 
aktif dalam 
pembinaan akhlak 
siswa baik dalam 
kegiatan 
keagamaan 
maupun tidak. 

2 Kholida 
Firdausi 
Nuzula ( 
2019 ) 

Pran 
kiyai 
dalam 
pembina
an 
akhlak 
santri di 
pesantre
n 
raudatul 
jannajah 
mergoso
no 
malang 

-Pendekatan 
penelitian yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif 
jenis deskriptif. 

-Kiai membentuk 
pembinaan akhlak 
santri dengan 
memberikan materi- 
materi akhlak dari 
kitab kuning dan 
juga dengan cara 
menjelaskan dan 
memberikan contoh 
pembelajaran yang 
baik dan jelas.  

- Kiai menggunakan 
6 metode dalam 
membentuk akhlak 
santri yaitu: a) 
metode 
keteladanan, b) 
latihan dan 

- Dengan melalui 
pembelajaran 
seperti ini santri 
bisa lebih 
memahami dan 
mengerti di 
dalam isi kitab 
tersebut dan juga 
bisa menerapkan 
prilaku baik 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

- Santri mematuhi 
tata tertib dan 
juga mengikuti 
kegiatan 
pesantren yang 
sudah terjadwal. 

- Santri 
melaksanakan 
tugas sesuai 
dengan 
peraturan yang 
ada di pesantren. 
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pembiasaan, c) 
mengambil 
pelajaran, d) 
nasehat, e) 
kedisiplinan, f) 
pujian dan 
hukuman. Dengan 
adanya metode ini 
santri lebih bisa 
memahami apa 
yang kiai/ustadz 
ketika menjelaskan 

- Santri bersikap 
hormat kepada 
semua warga 
yang ada di 
pesantren tidak 
hanya di 
pesantren tetapi 
juga kepada 
warga sekitar 
dan juga 
bertindak sopan 
santun dalam 
perkataa, 
perbuatan dan 
berpakaian. 

 

3 Rafik 
Darmansya
h (2020 ) 

peran 
kepala 
madrasa
h dalam 
penerapa
n 
akhlakul 
karimah 
pada 
siswa di 
madrasa
h Aliyah 
Negeri 1 
merangin
,program 
pascasar
jana uin 
sts jambi 
2020 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian kualitatif 
dengan mengambil 
lokasi di man 1 
merangin 
Jambi.Pengumpula
n data yang 
dilakukan dengan 
mengadakan 
observasi, 
wawancara dan 
dokumentasi.Adapu
n dalam penelitian 
ini teknik 
pemeriksaan 
keabsahan data 
yang digunakan 
yaitu teknik 
triangulasi. 

Dengan 
pembiasaan 
mentaati dan 
melaksanakan 
kebijakan kepala 
madrasah 
hasilnya akan 
membentuk 
akhlak siswa, hal 
tersebut dapat 
terlihat dari 
kepatuhan 
siswa terhadap 
guru, kesadaran 
siswa dalam 
beribadah, 
menciptakan 
hubungan yang 
harmonis antara 
siswa dengan 
guru, 
dan 
meningkatkan 
kedisiplinan serta 
kerapian siswa 
dalam 
berpakaian 

4 Syunu 
Trihantoy ( 
20`15 ) 

“ 
Peranan 
Kepemi

kepemimpinan 
kepala sekolah 
dalam menjalankan 

Hasil penelitian di 
atas 
memperlihatkan 
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mpinan 
Kepala 
Sekolah 
Dalam 
Menumb
uhkan 
Nilai 
Karakter
”   

peranan dan 
tugasnya dengan 
sikap dan perilaku 
yang harus dilakukan 
sesuai dengan 
posisinya dalam 
organisasi  
Peranan tidak hanya 
menunjukkan tugas 
dan hak, tapi juga 
mencerminkan 
tanggung jawab dan 
wewenang dalam 
organisasi. 

bahwa kepala 
sekolah yang 
efektif secara 
konstan 
melakukan tiga hal 
pokok, yaitu 
memberdayakan 
sumber daya 
manusia, menjalin 
hubungan sekolah 
dengan 
masyarakat, dan 
berfokus pada 
tujuan jangka 
panjang dengan 
memperhatikan 
segala sumber 
daya yang ada. 

 

Keempat penelitian yang telah dilakukan dalam karya tersebut, 

terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. Pada bagian selanjutna peneliti akan menjelaskan 

perbedaan dan persamaan antara keempat penlitian diatas dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan 

perbedaannya sebagai berikut: 

Penelitian  yang pertama Henni Purwaningrum “peran guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Ngadirejo”. : a) hal hal yang sama 

dengan penelitian penulis ialah dilaksanakan secara intensif setiap hari 

dan setiap minggunya dan Metode Pembinaan akhlak siswa yang 

dilakukan guru yaitu dengan ceramah, konseling dan pemberian hukuman. 

b). hal yang berbeda dengan penelitian yang peneulis lakukan adalah 1). 

Subjek penelitian berupa tempat memperoleh data atau informasi yaitu 

guru PAI SMP islam ngadirejo, sedangkan subjek peneliti adalah Direktur, 
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dosen dan mahasiswa Ma’had Al-Birr Makassar. 2). peneliti berusaha 

mendeskripsikan peran apa saja yang dilakukan oleh Direktur Ma’had Al-

Birr dalam pembinaan Akhlak. 3) peneliti berusaha mengungkap factor 

pendukung dan kendala dalam penerapan pembinaan akhlak. 

 Penelitian kedua Kholida Firdausi Nuzula ( 2019 : 45 ) “Peran kiyai 

dalam pembinaan akhlak santri di pesantren raudatul jannah mergosono 

malang” : a). persamaan dalam penelitian ini  1). penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif jenis deskriptif. 2). pembinaan akhlak santri dengan 

memberikan materi- materi akhlak dari kitab kuning dan metode 

penerapan pembiasaan  dan nasehat. b). hal yang berbeda pada 

penelitian ini adalah 1). Subjek penelitian ini berupa informan dan tempat 

memperoleh data atau informasi dan tahun yang berbeda yaitu kiyai, ust 

dan santri pesantren raudatul janna mergosono tahun 2019, sedangkan 

subjek peneliti adalah Direktur, dosen dan mahasiswa Ma’had Al-Birr 

Makassar tahun 2022. 2). peneliti berusaha mendeskripsikan peran apa 

saja yang dilakukan oleh Direktur Ma’had Al-Birr dalam pembinaan 

Akhlak. 3) berusaha mengungkap faktor pendukung dan kendala dalam 

penerapan pembinaan akhlak. 

 Penelitian ketiga Rafik Darmansyah (2020 : 34 ) “Peran kepala 

madrasah dalam penerapan akhlakul karimah pada siswa di madrasah 

Aliyah Negeri 1 merangin”. a). persamaan dalam Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dan Pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. b). perbedaan 
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dalam penelitian ini yaitu penngambil lokasi penelitian di man 1 merangin 

Jambi sedangkan peneliti mengambil lokasi di Ma’had Al-Birr Makassar. 

 Penelitian keempat Syunu Trihantoy ( 2015 : 25) “Peranan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menumbuhkan Nilai Karakter”  

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti adalah 

kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan peranan dan tugasnya 

dengan sikap dan perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan posisinya 

dalam organisasi  Peranan tidak hanya menunjukkan tugas dan hak, tapi 

juga mencerminkan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi, 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti yang lakukan 

adalah perbedaan subjek penelitian yaitu kepala sekolah sedangkan 

subjek peneliti adalah Direktur Ma’had Al-Birr Makassar. 

 

B. Tinjauan Teori Dan Konsep  

1. Peran Direktur  

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah 

aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran 

adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. 

 Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun 

dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang 

diharapkan dari sesesorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah 

deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna 

ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.( 
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Hasballah M 2015 : 23 ). Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh. 

Seseorang ketika melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah 

menjalankan suatu peran.kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita 

sulit mengartikan dan mendefinisikan peran tersebut. peran biasa juga 

disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat 

dipisahkan.Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula 

tidak ada status tanpa peran. ( Budi Winarno,  2009 : 19-21) 

Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan 

dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang 

diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan 

kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. ( M. Irfan Islamy, 2010 : 11 

). New World Dictionary mendefenisikan pemimpin/kepala sebagai 

seseorang atau sesuatu yang memimpin; kepala yang mengarahkan, 

memerintahkan atau membimbing, yang dimulai dari sebuah kelompok 

atau kegiatan.( Jerome S. Arcaro 2007 : 16 ) Sedangkan Kepemimpinan 

sering disebut dengan istilah (Leadership) yang mengandung arti kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang pemimpin. 

 Kepemimpin biasa disebutkan dalam bahasa arab dengan Khalifah, 

Sulthon atau sultan, Amir, Rais dan Waliul Amri, sedangkan 

Kepemimpinan dalam Bahasa Inggris disebut leadership berarti “being a 

leaderpower of leading” atau the qualities of leader”.(William Chester 

Minor 2003 : 243 ).  
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Para ahli mengemukakan pendapat masing-masing mengenai teori 

kepemimpinan : 

1. Moejiono (2002), Moejiono mengatakan kepemimpinan merupakan 

pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas 

tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori 

sukarela (compliance induction theorist) cenderung memandang 

kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara 

tidak langsung dan sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai 

dengan keinginan pemimpinnya. 

2. Wahjosumidjo (1987:11), Menurut Wahjosumidjo, teori kepemimpinan 

adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-

sifat tertentu, seperti: kepribadian (personality), kemampuan (ability) dan 

kesanggupan (capability). Kepemimpinan juga rangkaian kegiatan 

pemimpin yang tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan gaya atau 

perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar 

hubungan atau interaksi pemimpin, pengikut dan situasi. 

3. Fiedler (1967), Fiedler mengatakan teori kepemimpinan merupakan 

pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan 

pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerjasama untuk mencapai 

tujuan. 

4. Richard Hull memaparkan bahwa kepemimpinan (Leadership) adalah 
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kemampuan mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku orang lain.).  

5. Herry Tjahjono mengatakan bahwa kepemimpinan bertugas dan 

berfungsi untuk menggerakkan, mengarahkan, dan memberdayakan 

organisasi ( plus segenap sumber dayanya) menuju ke sebuah tujuan atau 

sasaran di masa  depan.  

Kepemimpinan merupakan inti dasar dari manajemen, sedangkan 

inti dari kepemimpinan itu sendiri adalah kebijakan. Dalam konteks itu, 

gaya kepemimpinan merupakan seni pengelola organisasi. Dari segi 

tugasnya, pemimpin dihadapkan pada persoalan yang berhubungan 

dengan masalah struktur, koalisi, kekuasaan dan kondisi lingkungan 

organisasi.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mau bekerjasama agar 

mau melakukan tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan bersama 

dan itu juga terkait dengan kebijakannya dan bertanggung jawab atas apa 

yang terjadi di lingkungan tersebut bahkan dalam hal penerapan akhlakul 

karimah pada siswa . 

Direktur / di•rek•tur / /diréktur/ n bermakna 1 pemimpin tertinggi 

dalam suatu perusahaan; 2 kepala sekolah menengah; 3 kepala direktorat 

(dalam departemen); 4 orang yang bertugas memberikan bimbingan 

melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan sebagainya;  

Direktur ( dalam bentuk jamak disebut direksi atau dewan direksi; 
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kadang disebut juga jajaran direksi atau dewan/jajaran direktur) adalah 

seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan 

pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan Politeknik. Kepemimpinan 

lembaga perusahaan yang kemudian disebut instansi Perseroan terbatas 

(PT), dipimpin oleh Direktur (non-pendidikan) . Kepemimpinan lembaga 

pendidikan politeknik yang kemudian disebut Institusi Pendidikan 

politeknik, dipimpin oleh Direktur. 

Keberhasilan organisasi sekolah banyak ditentukan oleh 

kepemimpinan Direktur atau kepala sekolah dalam menjalankan peranan 

dan tugasnya. Peranan adalah seperangkat sikap dan perilaku yang harus 

dilakukan sesuai dengan posisinya dalam organisasi (Direktorat Tenaga 

Kependidikan, 2007). Peranan tidak hanya menunjukkan tugas dan hak, 

tapi juga mencerminkan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi. 

Berbicara peranan kepala sekolah atau direktur tentu tidak lepas 

dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 

Tahun 2007, dimana Permendiknas ini berada di bawah dua payung 

hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah dirubah menjadi PP 

Nomor 32 Tahun 2013. Kepala sekolah atau direktur sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 harus memenuhi dua aspek, yaitu 

kualifikasi dan kompetensi. Kompetensi terdiri dari kompetensi 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. ( Republik 



26 

 

 

 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Pasal 38 Ayat (5)) 

Idealnya pada masing-masing diri kepala sekolah atau direktur 

telah dibekal kualifikasi dan kompetensi untuk menjalankan peranannya 

dalam memimpin lembaga pendidikan. The principalship has been 

identified as one of the most important and influential positions in schools 

seeking to improve their education practices ( Conley, D. T., & Picus, L. O.  

2003 : 586-612. )  

Pada umumnya Direktur memiliki tanggung jawab sebagai 

pemimpin dalam bidang substansi manajemen pendidikan, yaitu bidang 

kurikulum, keuangan, sumber daya manusia, kesiswaan, sarana dan 

prasarana, layanan khusus, dan hubungan masyarakat.  

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa kepala sekolah atau 

direktur yang efektif secara instan melakukan tiga hal pokok, yaitu 

memberdayakan sumber daya manusia, menjalin hubungan sekolah 

dengan masyarakat, dan berfokus pada tujuan jangka panjang dengan 

memperhatikan segala sumber daya yang ada. 

2. Pembinaan Akhlak 

a. Pengertian Pembinaan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bina atau membina, 1 

membangun; mendirikan 2 mengusahakan supaya lebih baik, sedangkan 

pembina adalah orang yang membina atau alat untuk membina; 

pembangun, dan pembinaan adalah 1 proses, cara, perbuatan membina 

(negara dan sebagainya). 2 pembaharuan; penyempurnaan; 3 usaha, 
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tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik sebagai pribadi dan makhluk sosial 

melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, organisasi, pergaulan, 

ideologi, dan agama. (https://kbbi.web.id/bina. 25 /3/2022) 

Secara bahasa akhlak (bahasa arab) adalah bentuk jama’ atau 

plural dari kata khuluqun yang memiliki arti budi pekerti, tingkah laku, tata 

krama, sopan santun, adab, dan tindakan.1 Kata akhlaq juga berasal dari 

kata khalaqa yang artinya menciptakan, erat hubungannya dengan khaliq, 

artinya pencipta, dan makhluq, artinya yang diciptakan.( Hidayat, M. F, 

2021 : 11 ) Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ramayulis, yang 

menyatakan bahwa akhlak secara etimologi mengandung arti kebiasaan, 

beradab baik, tabi’at dan tingkah laku (Ramayulis 1994 : 12 ). 

Akhlak juga berarti sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbanga (DINA, N. M, 2021 : 31). 

 Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam 

Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad 

saw yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 

Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula 

dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus 

didahulukan dari pada pembinaan fisik, dari jiwa yang baik inilah akan lahir 

perbuatan- perbuatan yang baik yang pada tahap selanjutnya akan 

mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh 

https://kbbi.web.id/bina
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kehidupan manusia, lahir dan batin (Al-Ghazali 1993 : 13). Perhatian Islam 

dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat dianalisis pada muatan akhlak 

yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam. Ajaran Islam tentang 

keimanan misalnya sangat berkaitan erat dengan mengerjakan 

serangkaian ‘amal shalih dan perbuatan terpuji. Iman yang tidak disertai 

dengan ‘amal shalih dinilai sebagai iman yang palsu, bahkan dianggap 

sebagai kemunafikan. Di Dalam  Allah swt berfirman : 

ِخِر َوَما هُْم بُِمْؤِمنِْيَن   ِ َوبِاْليَْوِم اْْلٰ  َوِمَن النَّاِس َمْن يَّقُْوُل ٰاَمنَّا بِاّٰلله
Terjemahnya :  

 
Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada 
Allah dan hari akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah  
orang-orang yang beriman .( Al-Baqarah : 8 ) . 

 
Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa iman yang 

dikehendaki Islam bukan hanya sebatas ucapan dan keyakinan tetapi 

iman yang disertai dengan perilaku yang mulia, seperti tidak ragu-ragu 

menerima ajaran yang dibawa rasul, mau memanfaatkan harta dan dirinya 

untuk berjuang di jalan Allah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa 

keimanan harus membuahkan akhlak serta memperlihatkan bahwa Islam 

sangat mendambakan terwujudnya akhlak yang mulia. 

Berkenaan dengan ini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa 

kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha 

pembentukan melalui pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat 

jahat, maka ia akan menjadi orang jahat. Untuk ini Al- Ghazali 

menganjurkan agar akhlak dianjurkan, yaitu dengan cara melatih jiwa 
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kepada pekerjaan atau tingkah laku yang mulia. Jika seseorang 

menghendaki agar ia menjadi pemurah, maka ia harus dibiasakan dirinya 

melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga murah hati dan 

murah tangan itu menjadi tabiatnya yang mendarah daging ( Hikmah, A, 

2007 : 45). 

Dalam tahap-tahap tertentu, pembinaan akhlak, khususnya akhlak 

lahiriyah dapat pula dilakukan dengan cara paksa yang mana lama 

kelamaan tidak lagi terasa terpaksa. Seseorang yang ingin menulis dan 

mengatakan kata-kata yang bagus misalnya, pada mulanya ia harus 

memaksakan tangan dan mulutnya menuliskan atau mengatakan kata-

kata dan huruf yang bagus. Apabila pembiasaan ini sudah berlangsung 

lama, maka paksaan tersebut sudah tidak terasa lagi sebagai paksaan. 

Cara yang tak kalah ampuhnya dari cara-cara di atas dalam hal 

pembinaan akhlak ini adalah melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak 

dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, intruksi dan larangan, sebab 

tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup hanya seorang guru 

mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. Menanamkan sopan 

santun memerlukan pendidikan yang panjang dan harus ada pendekatan 

yang lestari. Pendidikan itu tidak akan sukses melainkan jika disertai 

dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata ( Mahardika, L. H, 

2017 : 16). Cara yang demikian itu telah dilakukan oleh Rasulallah saw. 

Senada dengan pendapat Abdullah Nasih Ulwan bahwa seorang 

pendidik barangkali akan merasa mudah mengkomunikasikan pesannya 
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secara lisan. Namun, peserta didik akan merasa kesulitan dalam 

memahami pesan yang disampaikannya ( Abdullah, A, 2016 : 57 ). 

Dengan demikian, keteladanan merupakan faktor utama dan sangat 

berpengaruh bagi keberhasilan pendidikan dan membekas pada diri 

peserta didik. Allah berfirman di surat al-Ah zab ayat 21: 

ِخَر   َ َواْليَْوَم اْْلٰ ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِل َمْن َكاَن يَْرُجوا َّللاه لقَْد َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل َّللاه

َ َكثِْيًرا  .َوذََكَر َّللاه
Terjemahnya :   
 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. ( dan 
Terjemahnya 1418 : 670). 
 
Di dalam ayat lain, Allah memuji akhlak Nabi Muhammad saw. yang 

luar biasa luhur dan agung, Allah swt. berfirman di Surat Al-Qalam ayat 4: 

 …َواِنََّك لََعٰلى ُخلٍُق َعِظْيمٍ 
Terjemahnya : 

 
Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang 
luhur. ( Al-Qalam ayat 4 ) ( dan Terjemahnya 1418 : 960). 

 
Oleh karena Nabi Muhammad saw adalah sesosok manusia yang 

luar biasa karena keteladanan akhlak yang beliau miliki, Allah menutusnya 

menjadi nabi untuk menjadi contoh serta untuk pembinaan akhlak 

manusia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw. dalam 

sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 

َم َمَكاِرَم األَْخالقِ …  …إِنََّما بُِعثُْت ألُتَم ِ

Artinya : 
 “Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 
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mulia.” (HR Ahmad, Baihaki, dan Malik).  
 

Proses belajar mengajar yang baik sehingga mampu membina 

akhlak peserta didik hendaknya menggunakan berbagai jenis metode 

mengajar secara bergantian atau dipadukan dengan beberapa metode 

pengajaran akhlak antara lain: 

1) Metode Cerita, dicantumkan sebagai alternatif pada hampir semua 

pokok bahasan, karena selain aspek kognitif, tujuan bidang studi ini 

adalah aspek afektif yang secara garis besar berupa tertanamnya 

akidah islam dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari yang 

memiliki nilai-nilai akhlak yang mulia. Seperti contoh; kisah Lukman 

Hakim dengan puteranya, dimana seorang ayah mengajarkan akidah 

islam dengan bersyukur kepada Allah SWT, jangan syirik kepada 

Allah dan bersyukur kepada Allah dan Ibu dengan berbakti atau 

tawadu ’ kepada kedua orang tuanya ( Masithoh, A. D. ( 2019 : 44 ) 

2) Metode Ceramah, merupakan metode mau’iz oh h asanah bi al-lisan 

agar dapat menerima nasehat-nasehat atau pendidikan yang baik. 

Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad saw kepada umatnya. Yaitu 

untuk beriman kepada Allah swt dan Rosulullah saw ( Masithoh, A. d,  

2019 : 34) 

3) Metode Mujahadah dan Riyadah. Mujahadah atau perjuangan yang 

dilakukan guru menghasilakan kebiasaan yang baik memang pada 

awalnya cukup berat, namun apabila manusia berniat sungguh-
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sungguh pasti menjadi suatu kebiasaan ( Al-Utsmany, W., & Isa 

Anshori, M. (2015 : 3 ) 

Selain itu metode nasehat juga sangat dibutuhkan dalam 

pembinaan akhlak. Dengan metode ini, seseorang dapat menanamkan 

pengaruh yang baik ke dalam jiwa seseorang. Cara yang dimaksud ialah:  

Pertama, Nasehat hendaknya lahir dari hati yang ikhlas. Nasehat yang 

disampaikan secara ikhlas akan mengena dalam tanggapan 

pendengarnya. 

 Kedua, Nasehat hendaknya berulang-ulang agar nasehat itu 

meninggalkan kesan sehingga orang yang dinasehati tergerak untuk 

mengikuti nasehat itu ( Haltia, H. 2016 :  25 ). Pembinaan akhlak secara 

efektif dapat pula dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan 

sasaran yang akan dibina. 

Menurut hasil penelitian para psikolog bahwa kejiwaan manusia 

berbeda menurut perbedaan tingkat usia. Pada usia kanak-kanak 

misalnya lebih menyukai kepada hal-hal yang bersifat rekreatif dan 

bermain. Untuk itu ajaran akhlak dapat disajikan dalam bentuk permainan. 

Hal ini pernah dilakukan oleh para ulama di masa lalu. Mereka menyajikan 

ajaran akhlak lewat syair yang berisi sifat-sifat Allah dan Rasul, anjuran 

beribadah dan berakhlak mulia dan lain-lainnya. Syair tersebut dibaca 

pada saat menjelang dilangsungkannya pengajian, ketika akan 

melaksanakan sholat lima waktu dan acara- acara peringatan hari-hari 

besar Islam ( Widiawati, V. 2009 : 25 ) 
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b. Pengertian Akhlak 

 Menurut Imam Al-Gazali dalam kitab ihya ulumuddin mengatakan :  

Artinya : Khuluq (akhlak) ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari 

padanya lahir perbuatan  yang mudah tanpa harus memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. Maka jika hasrat tersebut melahirkan sifat sifat yang 

terpuji menurut syara’ dan akal maka itu di namakan akhlak yang 

baik/bagus, dan jika melahirkan akhlak darinya perbuatan atau sifat yang 

jelek maka hasrat yang keluar dinamakan akhlak yang buruk/jelek.( Abu 

Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazli : 58 ) 

Akhlak memiliki dua pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik (bahasa), dan 

pendekatan terminologik (istilah). (Abdul Mujib, 2006 : 68 ) Dari sudut 

kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar (bentuk 

infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai dengan timbangan 

(wazan) tsulasi mazid af’ala, yuf’ilu, if’alan yang berarti al-sayijah 

(perangai), ath-thabiah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-‘adat 

(kebiasaan, kelaziman), al-maru’ah (peradaban yang baik), dan al- din 

(agama). 

Manusia  adalah merupakan makhluk dua dimensi sebab Allah 

sebagai khaliq menciptakan manusia sebagai makhluq dengan 

dilengkapai dengan dua aspek penting, yakni aspek khalqun sebagai sisi 

fisik, yaitu sesuatu yang nampak dan dapat dinilai dengan panca indera 

kita, sebagai contoh, kita mengatakan Fatimah ber-khalq baik, itu artinya 
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kita mengatakan Fatimah adalah orang yang berpenampilan lahiriah baik 

atau rupawan dan aspek khuluq sebagai aspek non fisik, yakni sesuatu 

yang tidak bisa kita nilai dengan menggunakan panca indera kita. Sebagai 

contoh ketika kita mengatakan bahwa Ali itu ber-khulq baik, itu berarti kita 

mengatakan kalau Ali merupakan orang dengan karakter batin yang baik.( 

Bahtiar, 2021 : 23 ) 

c. Dasar Pembinaan Akhlak 

  Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran 

yang ada di dalam Islam memiliki dasar pemikirannya. Begitu pula dengan 

pendidikan akhlak, tidak diragukan lagi bahwa pendidikan akhlak dalam 

agama Islam bersumber pada  dan hadis. Oemar al-Taomy al-Syaibany 

berkata yang diterjemahkan oleh Hasan Langgulung bahwa  sendiri 

sebagai dasar utama dalam agama Islam telah memberikan petunjuk 

pada jalan kebenaran, mengarahkan kepada pencapaian kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat ( Nata, H. A, 2016 : 346). 

Dalam , Allah swt. menyampaikan pentingnya akhlak pada diri 

manusia seperti di dalam surat Ali ‘Imran ayat 104: 

ةٌ يَّْدُعْوَن اِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُرْوَن  ْنُكْم اُمَّ بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنَهْوَن َعِن  َوْلتَُكْن م ِ

ىَِٕك هُُم اْلُمْفِلُحْونَ 
ٰۤ
 اْلُمْنَكِر ۗ َواُوٰل

Terjemahnya : 

 
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung.(Qs. Ali Imran: 104). 

 
Makna yang dimaksud dari ayat tersebut ialah hendaklah ada 
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segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk 

mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang 

diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini. Sebagaimana yang 

disebutkan di dalam buku Shahih Muslim dalam sebuah hadis dari Abu 

Hurairah. Disebutkan dalam hadis shahih bahwa Rasulullah saw. pernah 

bersabda: 

لم  من رأى منكم منكًرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن …

 يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان رواه مسلم في الصحيح
Artinya :  

” Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, 
hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Dan jika ia tidak 
mampu, maka dengan lisannya. Dan jika masih tidak mampu juga, 
maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya 
iman”. (Hr. Muslim dalam shahihnya ). 

 
Penjelasan  ayat tersebut  menunjukkan bahwa Allah swt. 

menganjurkan hambanya untuk dapat menasehati, mengajar, 

membimbing dan mendidik sesamanya dalam hal melakukan kebajikan 

dan meninggalkan keburukan. Dengan demikian Allah telah memberikan 

dasar yang jelas mengenai pembinaan akhlak yang mana merupakan 

suatu usaha untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar berbudi 

pekerti yang luhur dan ber-akhlaq al-karimah. 

Adapun dasar pentingnya akhlak dalam sunah dijelaskan oleh 

Rasulullah saw. dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan 

Baihaqi dari Abu Hurairah Ra. berkata: Bahwasanya Rasulullah saw. 

bersabda: 

َم َمَكاِرَم األَْخالقِ …  …إِنََّما بُِعثُْت ألُتَم ِ
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Artinya: 

 “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak.”  (Ahmad bin Hanbal, Juz II :  504)  Al-Hafizh 

Ibnu Abd al-Barr al-Andalusi, sebagaimana dinukil oleh al-Zurqani 

mengatakan :“Dan ini adalah hadits shahih muttashil dari banyak 

jalurnya, shahih dari Abi Hurairah dan selainnya. 

Dari ayat  dan sunah Rasulullah saw. di atas menunjukkan bahwa 

betapa pentinya akhlak, sehingga ia salah satu tugas Nabi Muhammad 

saw. yang diberikan oleh Allah swt. ketika mengutus Rasulullah saw. Dari 

sinilah dasar dan pijakan pembinaan akhlak yaitu dari  dan sunah Nabi 

Muhammad saw. Dari dasar dan pedoman itulah dapat diketahui kriteria 

suatu perbuatan itu baik ataupun buruk. 

d. Pembagian Akhlak (Berdasarkan Sifatnya) 

Akhlak dalam perspektif ilmu dibagi menjadi beberapa macam, 

yaitu sebagai berikut: (Hasbi, F. 2020 : 175-176 ) 

a. Akhlak falsafy atau akhlak teoretik, yaitu akhlak yang menggali 

kandungan  dan As-Sunnah secara mendalam, rasional, dan 

kontemplatif untuk dirumuskan sebagai teori dalam bertindak. 

Amin Syukur mengatakan bahwa akhlak falsafi cenderung 

mengedepankan pemahaman filsofis tentang berbagai teori yang 

mengandung rumusan tentang konsep-konsep pergaulan manusia 

dengan sesama manusia dan komunikasi manusia dengan Allah 
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swt. Bahkan, terkadang akhlak falsafi tidak mencerminkan sebagai 

ilmu akhlak, melainkan lebih pada filsafat. 

b. Akhlak amaly atau akhlak praktis, yaitu akhlak dalam arti yang 

sebenarnya berupa perbuatan (sedikit bicara banyak bekerja). 

Akhlak yang menampakkan diri ke dalam perwujudan amal 

perbuatan yang real, bukan sekedar teori. Jadi, akhlak amali tidak 

hanya mengumbar janji, melainkan memberi banyak bukti. 

c. Akhlak fardhy atau akhlak individu, yaitu perbuatan seorang 

manusia yang tidak terkait dengan orang lain. Akhlak individu 

sebagai awal dari hak asasi manusia dalam berpikir, berbicara, 

berbuat, dan melakukan pengembangan diri. Akhlak ini dilindungi 

oleh norma norma yang berlaku, baik norma  dan As-sunnah, 

norma hukum maupun norma budaya. 

d. Akhlak ijtima’y atau akhlak jama’ah, yaitu tindakan yang disepakati 

secara bersama-sama, misalnya akhlak organisasi, akhlak 

masyarakat yang normatif, dan aklak yang merujuk pada adat 

kebiasaan. Akhlak jamaah biasanya didasarkan pada hasil 

musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ketua atau pemimpin 

yang diakui kredibilitas dan legalitasnya oleh semua anggota 

masyarakat atau organisasi tertentu.( Mutmainah, A. N. 2020 :23 ) 

Akhlak secara umum terdiri atas dua macam, yaitu akhlaq al- al-

mah mudah (terpuji) atau akhlaq al-karimah dan akhlaq al-mazimumah 

(tercela). 
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1. Akhlaq al-Mah mudah (Akhlak Terpuji) 

Merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Tanda tersebut 

dimanifestasikan kedalam perbuatan sehari-hari dalam bentuk perbuatan-

perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkadang dalam  dan 

al-hadis. Akhlaq al-Mah mudah dapat dibagi dalam beberapa bagian yaitu 

akhlak yang berhubungan dengan Allah, akhlak terhadap diri sendiri, 

akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak terhadap masyarakat ,dan 

akhlak terhadap alam (. Subhan, M. 2008 :. 41). 

a. Akhlak kepada Allah 

Salah satu bentuk akhlaq al-mah mudah adalah Meng-esa-kan 

Allah. Di sini yang dimaksud mentauhidkan Allah adalah mempertegas 

keesaan Allah, atau mengakui bahwa tidak ada sesuatupun yang setara 

dengan Zat, Sifat, Af’al, dan Asma ’ Allah. Akhlak terhadap Allah adalah 

akhlak yang paling tinggi dan mengatasi segala-galanya adalah akhlak 

manusia terhadap Allah, darinya sumber segala hukum dan nilai hidup. 

Tuhan yang berhak mendapat semua pujian, segala ketaatan, dia saja 

yang layak dan perlu disembah, tempat meminta pertolongan, 

pengampunan dan hidayah ( Efendi 2003 : 78 ). 

1. Takwa kepada Allah 

Takwa pada dasarnya berarti menjaga diri dari hal-hal yang dibenci, 

karena kata takwa berasal dari kata al-wiqayah atau penjagaan (al-

Baghawi 2010 : 160). Kata takwa sangat sering kita dengar dalam 

ceramah-ceramah agama, sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan 
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diucapkan di lisan. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan 

mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah 

swt. berfirman: 

ْسِلُمونَ  َ َحقَّ تُقَاتِِهۦ َوَْل تَُموتُنَّ إِْلَّ َوأَنتُم مُّ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱتَّقُواْ ٱّٰللَّ
َٰٓ  يَٰ

Terjemahnya : 

 
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-
benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam Keadaan beragama Islam (Qs. Ali Imran: 102). 

 
Ibnu Kasir di dalam Kitab Tafsirnya beliau menjelaskan bahwa: 

“Mengenai firman Allah:   َحقَّ تُقَاتِِهۦ َ  Bertakwalah kepada Allah) ٱتَّقُواْ ٱّٰللَّ

sebenar- benar takwa kepadanya) Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 

Abdullah Ibnu Mas’ud, ia berkata: Agar Allah ditaati dan tidak ditentang, 

diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Sa’id bin Jubair, 

Abul ‘Aliyah, Rabi’ bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Zaid bin 

Aslam, Al-Suddi dan yang lainnya berpendapat, bahwa ayat ini di-nasakh 

dengan firman Allah َما    َ اْستََطْعتُْم    فَاتَّقُوا َّللاه  (Maka bertakwalah kepada 

Allah menurut kemampuanmu) ( At. Taqabun : 16 ). Mengenai firman 

Allah:   تُقَاتِِهۦ َحقَّ   َ ٱّٰللَّ  Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar) ٱتَّقُواْ 

takwa kepadanya).  

Sedangkan firmannya,  ُْسِلم مُّ َوأَنتُم  إِْلَّ  تَُموتُنَّ  ونَ َوَْل   (Dan 

janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan 

beragama Islam) maksudnya, tetaplah berada dalam Islam semasa kalian 
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masih dalam keadaan sehat dan selamat agar kalian meninggal dunia 

dalam keadaan Islam. Sebab dengan kemurahannya, Allah yang maha 

pemurah telah menjadikan sunahnya bahwa barangsiapa yang hidup di 

atas suatu keadaan, maka ia pun akan meninggal dunia dalam keadaan 

tersebut. Dan barangsiapa meninggal dunia di atas sesuatu keadaan, 

maka ia pun akan dibangkitkan dalam keadaan itu pula.  Sebagaimana 

sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 

 يُبعَُث ُكلُّ َعْبٍد َعلَى َما َماَت َعلَْيهِ …
Artinya : 

“Setiap orang akan dibangkitkan sesuai kematiannya.” (HR. 
Muslim) 

Imam al-Hafizh Zainuddin Abdurrauf al-Munaawy rahimahullah berkata: 
 

 …أي يموت على ما عاش عليه ويبعث على ذلك
Artinya :  

"Maksudnya adalah ia mati karena sesuai dengan kebiasaannya 
dan dibangkitkan sesuai itu." (at-Taisir Bi Syarhi al-Jami’ ash-
Shaghir: 2 :859) 
Semoga Allah melindungi kita agar tetap dalam keadaan Islam. 

2. Zikrullah 

Menurut H. Abu Bakar Atjeh, sebagaimana dikutip M. Afif Ansori, 

memberikan pengertian zikir yaitu “Sebagai ucapan yang dilakukan 

dengan lidah atau mengingat akan tuhan dengan hati, dengan ucapan 

atau ingatan yang mempersucikan tuhan dan membersihkannya dari sifat-

sifat yang tidak layak untuknya, selanjutnya memuji dengan puji-pujian 

dan sanjungan-sanjungan dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat- sifat 

yang menunjukkan kebesaran dan kemurnian” ( Anshori 2003 : 19 ).   
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Jadi, istilah zikrullah (berzikir kepada Allah) memiliki dua makna, 

yang duanya diperintahkan untuk dipenuhi ( Bahtiar, a. 2021 : 45 ).  yaitu: 

zikrullah dengan arti: mengingat Allah, dan yang kedua: zikrullah dengan 

arti: menyebut Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, serta bukti-

bukti keagungan dan kemuliaannya. Allah Swt. berfirman: 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  ِ ۗ أََْل بِِذْكِر َّللاَّ  الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاَّ
Terjemahnya :  

 
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Qs. al- Ra’d: 28). 

 
3. Tawakkal 

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauzi, Tawakkal adalah merupakan 

amalan dan ‘ubudiyyah hati dengan menyandarkan segala sesuatu hanya 

kepada Allah, tsiqoh terhadap Allah, 

berlindung hanya kepada Allah dan ridha atas sesuatu yang 

menimpa dirinya, berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan 

memberikannya segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap 

melaksanakan sebab-sebab serta usaha keras untuk dapat 

memperolehnya.( (Al-Jauzi 1975 : 254). Jadi, Tawakkal mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan pemahaman manusia akan takdir, 

ridha, ikhtiyar, sabar, dan do’a. Tawakkal adalah kesungguhan hati dalam 

bersandar kepada Allah swt. Untuk mendapatkan kebaikan serta 

mencegah keburukan, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan 

akhirat. Allah berfirman: 
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ُ ِلُكل ِ  َ بَاِلُغ أَْمِرِه ۚ قَْد َجَعَل َّللاَّ ِ فَُهَو َحْسبُهُ ۚ إِنَّ َّللاَّ َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 َشْيٍء قَْدًرا
Terjemahnya : 

Dan Barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah 
akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah 
melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah 
telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu (Qs. al-Thalaq: 
3) 

 
Rubbayi bin Khaisam berkata: Allah swt. menetapkan bahwa orang 

yang bertawakal kepadanya akan dicukupinya. Siapa orang yang beriman 

kepadanya akan diberi petunjuk (hatinya). Siapa yang berpiutang padanya 

akan dibalasnya. Siapa yang berpegangan dengannya akan 

diselamatkannya. Siapa yang memohon kepadanya akan dikabulkannya. 

(Al-Shabumy 1987 : 237). Hikmah dari perkataan Rubbayi yaitu adanya 

hubungan erat antara tawakkal dan keyakinan. Pasalnya adanya tawakal 

adalah buah dari keyakinan yang tinggi. Seperti yang telah dideksripsikan 

oleh Imam Abdullah Al-haddad yaitu keyakinan adalah sebuah ungkapan 

kekuatan iman, keteguhannya, dan kekokohannya sampai keyakinan 

tersebut seperti gunung yang tinggi. Apabila keyakinan sudah mantab 

maka tawakkal akan hidup seiring bersamanya.  

b. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Berkaitan dengan akhlak terhadap diri sendiri, langkah pertama 

yang harus diperhatikan adalah keadaan diri sendiri. Manusia harus 

mengurus, membina, membersihkan dirinya sendiri dari perbuatan tercela 

yang telah membawa dan menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan 

oleh karena itu, manusia di perintah oleh Allah untuk berusaha siang dan 
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malam dalam mengintropeksi akhlak yang tercela yang melanggar norma-

norma di masyarakat maupun agama, kemudian mengubahnya dengan 

perbautan perbuatan yang mulia, sebelum mengurus dan mengatur orang 

lain.( Bahtiar, A. 2021: 27 ) 

Segaimana firman Allah dalam , surat al-Tahrim, ayat 6: 

َواْلِحَجاَرةُ   النَّاُس  َوقُوُدَها  نَاًرا  َوأَْهِليُكْم  أَْنفَُسُكْم  قُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

َ َما أََمَرهُْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ  َعلَْيَها َماَلئَِكةٌ ِغاَلٌظ ِشَداٌد ْلَ   يَْعُصوَن َّللاَّ
Terjemahnya :  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qs. al-
Tahrim: 6). 

Mengenai firman Allah swt. Quu anfusakum wa ahlikum naran 

“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka”, Mujahid ( Sufyan Al-

Sauri mengatakan bahwa apabila datang kepadamu suatu tafsiran dari 

Mujahid, hal itu sudah cukup bagimu) mengatakan: Bertakwalah kepada 

Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada 

Allah.  

Sedangkan Qatadah mengemukakan: Yaitu, hendaklah engkau 

menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka 

durhaka kepadanya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah 

kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta 

membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka 

berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka; 
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Demikian itu pula yang dikemukakan oleh al-Dahhak dan Muqatil bin 

Hayyan, dimana mereka mengatakan: Setiap muslim berkewajiban 

mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal 

berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Swt. kepada mereka dan 

apa yang dilarangnya.( Ibnu Kasir 1998 : 3578 ). 

c. Akhlak kepada MakhlukNya 

 Akhlak kepada MakhlukNya adalah perbuatan hambaNya terhadap 

makhluk Allah, yaitu Manusia dll. ( Darmansyah, R., Yamin, M., & Hilmi, H. 

2020 : 32 ) 

Akhlak Terhadap Sesama Manusia adalah mahluk sosial yang tidak 

bisa lepas dari pergaulan dengan sesamanya. Diciptakan manusia 

sebagai mahluk sosial adalah manusia agar manusia saling kenal-

mengenal hubungan sosial yang baik dan kondusif. Apabila hubungan 

antar sesama manusia baik, maka akan mudah memperoleh kemajuan 

spritual dan material serta mudah dalam menyelesaikan/memecahkan 

problematika kehidupannya. (Bahtiar, A.  2021 : 30 ) Sebaliknya, jika 

seseorang kurang baik atau tidak baik dalam bermasyarakat, maka akan 

banyak menemui dan mengalami kesulitan hidup. Berkaitan dengan 

manusia sebagai  mahluk hidup yang bermasyarakat, Allah telah 

berfirman dalam , surat Al-Hujurat, ayat 13: 

يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل  

َ َعِليٌم َخبِيٌر )سورة الحجرات ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ :   ِلتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

13 ( 
Terjemahnya : 
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 Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, mengenal.  (Qs. Al-Hujurat: 13). 

Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbangsa-bangsa, bersuku-

suku, berbeda warna kulit dan bahasa bukan untuk menunjukan kelebihan 

yang satu dari yang lain dan bukan pula untuk saling bermusuhan, 

melainkan dengan tujuan untuk saling kenal- mengenal sehingga akan 

terjalin suatu ikatan yang kuat seperti halnya satu keluarga besar. Dengan 

demikian akan tercipta satu lingkungan masyarakat yang sehat, tertib, 

aman, dan hormat-menghormati serta saling membantu yang menjadikan 

terciptanya suatu masyarakat madani.  

Ajaran Islam mengajurkan bagi pemeluknya agar membina 

hubungan sosial yang baik dan membantu bagi yang kekurangan sesuai 

norma-norma yang orang berlaku di masyarakat dengan menghormati 

dengan menghormati orang lain. Hal ini telah diperintahkan Allah dalam , 

surat al-Nisa ’ ayat 86: 

َ َكاَن َعلَٰى ُكل ِ  َوإِذَا ُحي ِيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها ۗ إِنَّ َّللاَّ

 َشْيٍء َحِسيبًا 

Terjemahnya : 

 
Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 
Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari 
padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). 
Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu (Qs. al-
Nisa’: 86). 
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Akhlak sesama manusia ini setidaknya dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian: 

Pertama berbakti kepada orang tua, akhlak ini senantiasa dikaitkan 

dengan keimanan kepada Allah, sedangkan masalah durhaka terhadap 

keduanya selalu dikaitkan dengan berbuat syirik terhadapnya. Orang tua 

adalah kerabat terdekat yang mempunyai jasa tidak terhingga dan kasih 

sayang yang besar sepanjang masa sehingga tidak aneh bila hak-haknya 

juga benar. Akhlak terhadap kedua orang tua (Birrul walidain) artinya 

berbakti kepada kedua orang tua dengan menjaga ucapan dan perbuatan. 

Hal itu dapat dibuktikan dalam bentuk- bentuk perbuatan ( Yuliasri, A.  

2020 : 28 ). 

Islam memposisikan ketaatan pada orang tua  dengan posisi yang 

sangat terhormat dan mulia. Untuk itu di dalam  banyak ayat yang 

menjelaskan kepada manusia agar selalu berbakti dan memuliakan 

kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua dibuktikan dalam 

bentuk perilaku antara lain, menyayanginya, dan mencintainya, 

membantunya dan mendo’akannya, sebagai bentuk terima kasih dengan 

cara bertutur kata yang sopan dan berlemah lembut, mematuhi 

perintah,meringankan beban serta menyantuni mereka jika sudah tua dan 

tidak mampu lagi berusaha. Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya 

ketika mereka hidup, tetapi harus berlangsung walaupun mereka telah 

meninggal dunia ( Sudirman 2011 : 259 ). 

Kedua Bersikap Baik pada Saudara, hidup rukun dan damai 
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dengan sodara dapat tercapai, apabila hubungan tetap terjalin dengan 

saling pengertian dan ikut saling meringankan beban saudaranya. 

Pertalian kerabat dimulai dari yang lebih dekat sampai pada yang lebih 

jauh, kita wajib membantu apabila mereka dalam kesukaran. Hubungan 

persaudaraan lebih berkesan dan lebih dekat, apabila masing-masing 

pihak saling menghargai atau saling bersikap baik. Dalam hadits nabi 

shallallhu ‘alaihi wasallah bersabda : 

 …َوهللاُ فِي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد فِي َعْوِن أَِخيهِ 
Artinya :  

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya mau 
menolong saudaranya.” (HR.Bukhari dan Muslim )  

 
Ketiga Berbuat baik kepada tetangga adalah orang yang terdekat 

dengan kita. Makna Dekat bukan karena pertalian darah atau pertalian 

persaudaraan, bahkan mungkin tidak sekeyakinan, tapi pertalian 

kedekatan bertetangga. Demikianlah Islam mengajarkan kepada seluruh 

umatnya untuk selalu berbuat baik terhadap tetangganya, baik tetangga 

yang beragama Islam maupun yang beragama lain. Dan  berakhlak 

kepada manusia juga dimaknai toleransi antar sesame pemeluk agama, 

memberikan hak sebagai tetangga, warga negara atau warga pemeluk 

agama, atau yang ikut terlibat dalam segala hal, tidak ingin menang 

sendiri, bertanggung jawab atas masalah sosial, tolong menolong, saling 

memaafkan, saling menghormati, kasih mengasihi, sabar dan menahan 

diri, adanya konsep persamaan, adil, kreatif, dan dinamis ( Muhaimin 2005 

:  274 ).  
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d. Akhlak kepada Alam dan Lingkungan  

Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali dalam buku nata tentang 

akhlak tasawuf beliau berkata ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara 

diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan 

hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti 

berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan 

bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan 

berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar 

dan sebagainya.( Akhlak Tasawuf, 2012 : 32 ) 

Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri 

hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan 

(berprasangka buruk), dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, akhlak 

yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi 

orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan 

lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam 

membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti 

mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah 

Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi: 

َظَهَر اْلفََساُد فِى اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت اَْيِدى النَّاِس ِليُِذْيقَُهْم بَْعَض 

ْرِجعُْونَ الَِّذْي َعِملُْوا لََعلَُّهْم يَ   
Terjemahnya ; 
 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Ruum: 41 ).(Terjemahan Al-
quran .Ar-rum :  41) 
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Akhlak kepada alam dan lingkungan adalah perbuatan manusia  

terhadap lingkungan (semesta alam), seperti : tumbuh- tumbuhan, air 

(laut, sungai, danau), gunung, dan sebagainya. ( Darmansyah, R., yamin, 

M., & Hilmi, H. 2020 : 32 ) 

Alam dan lingkungan terkelola dengan baik dapat memberi manfaat 

yang berlipat-lipat. Sebaliknya alam dibiarkan merana atau hanya diambil 

manfaatnya akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Akibat akhlak 

yang buruk terhadap lingkungan dapat disaksikan dengan jelas 

bagaimana kebakaran hutan yang menghancurkan hutan dan habitat 

hewan-hewannnya. Eksploitasi kekayaan laut yang tanpa 

memperhitungkan kelestarian ekologi laut melahirkan kerusakan hebat 

habitat hewan laut. ( Bahtiar, A. 2021 : 33 ) 

Allah memerintahkan kepada manusia, untuk berakhlak dengan 

manusia, alam sekitar, baik pada hewan atau tumbuhan dan segala yang 

ada di bumi. Adapun dasar akhlak manusia, pada alam sekitar ini terdapat 

di dalam , di dalam Surat Al- A’raf ayat 56 Allah swt berfirman: 

َطَمًعۗا اِنَّ َرْحَمَت   َوَْل تُْفِسُدْوا فِى اْْلَْرِض بَْعَد اِْصاَلِحَها َواْدُعْوهُ َخْوفًا وَّ

َن اْلُمْحِسنِْيَن ) األعراف :    ِ قَِرْيٌب ِم   ( ٥٦َّللاه
Terjemahnya ; 
 

 Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 
(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 
dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 
kepada orang yang berbuat kebaikan. (Qs. Al-A’raf: 56). 

pengertian Ayat tersebut di atas bahwa akhlak atau tingkah laku 

manusia pada alam sekitar yaitu dengan cara mengelola, menjaga dan 
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melestarikan kekayaan alam dengan cara yang baik, dan meningalkan 

perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi maka bumi 

akan tetap baik, tapi  jika akhlak/tingkah laku manusia itu merusak dan 

tidak mengelola dengan baik, maka bumi di daratan dan di lautan akan 

menjadi rusak, sebagiamana telah di firmankan Allah dalam  Surat Al-Rum 

ayat 41: 

بَْت اَْيِدى النَّاِس ِليُِذْيقَُهْم بَْعَض َظَهَر اْلفََساُد فِى اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكسَ 

 الَِّذْي َعِملُْوا لََعلَُّهْم يَْرِجعُْونَ 
Terjemahnya : 
 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka 
sebagaian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke 
jalan yang benar (Qs. Al-Rum: 41). 

 
Ayat tersebut menyatakan bahwa, manusia adalah penyebab 

terjadinya kerusakan baik di daratan maupun di lautan., agar kepentingan 

dan berlangsungnya kehidupan manusia di bumi dapat berjalan dengan 

baik tanpa meninggalkan kerusakan-kerusakan maka akhlak terhadap 

alam sekitar itu penting untuk diperhatikan. Allah menciptakan manusia 

sebagai khalifah (pemimpin) di bumi,. Oleh akarena itu sudah menjadi 

kewajiban manusia untuk memeliharanya. Sebagimana Allah swt. telah 

berfirman , surat Hud ayat 61: 

ٍه َغْيُرهُۥ ۖ هَُو  ْن إِلَٰ َ َما لَُكم م ِ قَْوِم ٱْعبُُدواْ ٱّٰللَّ ِلًحا ۚ قَاَل يَٰ َوإِلَٰى ثَُموَد أََخاهُْم َصٰ

اْ إِلَيْ  َن ٱأْلَْرِض َوٱْستَْعَمَرُكْم فِيَها فَٱْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوَٰٓ ِه ۚ إِنَّ َرب ِى أَنَشأَُكم م ِ

ِجيب   قَِريٌب مُّ
Terjemahnya  : 
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 Dan kepada Samud Kami utus saudara mereka Saleh. Saleh 
berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 
Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) 
dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 
ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya 
Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan do’a 
hambanya. (Qs. Hud: 61). 

 
Ayat tersebut dapat diketahui bahwa manusia adalah khalifah yang 

dimintai pertangungjawaban atas pemanfaatan, mengelola, menjaga, 

memperbaiki, dan melindungi alam sekaligus memakmurkan kekayaan 

alam, dan memanfaatkannya untuk kepentingan hidup manusia. 

Berakhlak kepada Alam sekitar mencakup hewan, tumbuhan, tanah, air, 

batu dan lain-lain.( Bahtiar, A. 2021 : 35 ) 

2. Akhlaq al-Mazmumah (Akhlak Tercela ) 

Akhlaq  al-Mazmumah Segala bentuk akhlak yang bertentangan 

dengan akhlaq al-mahmudah disebut. Akhlaq al-Mazmumah merupakan 

tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan 

menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk- bentuk akhlaq al-

mazmumah ini bisa berkaitan dengan Allah, Rasullullah, dirinya, 

keluarganya, masyarakat, dan alam sekitarnya. 

Akhlak al- Mazmumah (tercela) adalah perbuatan yang tidak 

dibenarkan oleh agama (Allah dan RasulNya). Berikut ini adalah sebagai 

contoh dari akhlaq al-mazmumah.( Darmansyah, R, Yamin, M., & Hilmi, H. 

2020 : 35 ) 

a. Syirik 
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Dalam pengertian yang paling sederhana, Syirik adalah suatu 

perbuatan di dalam sikap dan atau niat terutama menyangkut akidah di 

mana seseorang melakukan sesuatu bukan sepenuhnya karena Allah 

atau secara sadar mencampurbaurkan keesaan zat Allah dengan unsur-

unsur lain yang menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai perbuatan 

menyekutukan Allah swt. Seperti menjadikan tuhan-tuhan lain bersama 

Allah, menyembahnya, mentaatinya, meminta pertolongan kepadanya, 

mencintainya atau melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Ia 

termasuk akhlaq al-mazmumah kepada Allah yang sangat berbahaya, 

yang karenanya tidak akan diterima amal kebaikan manusia serta amal 

perbuatannya menjadi sia-sia. Karena, syarat utama diterima dan 

dinilainya amal itu adalah iklas karena Allah swt. 

b. Kufur 

Secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari 

“kafara”. Jadi, kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. 

Menurut syara’, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan rasulnya, 

baik dengan mendustakanya atau tidak mendustakannya. Orang kafir 

merupakan kebalikan dari orang mukmin ( Anwar 2008 : 247). 

c. Nifaq 

Definsi Nifaq secara bahasa berasal dari kata nafiqa' yaitu salah satu 

lobang tempat keluarnya yarbu (hewan sejenis tikus) dari sarangnya, di 

mana jika ia dicari dari lobang yang satu maka akan keluar dari lobang 

yang lain. Dikatakan pula, ia berasal dari kata nafaq yaitu lobang tempat 
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bersembunyi. 

Nifaq menurut syara' yaitu menampakkan Islam dan kebaikan tetapi 

menyembunyikan kekufuran dan kejahatan atau menampakkan sesuatu 

yang bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati. 

(https://www.alsofwah.or.id ) 

d.  ‘Ujub dan Takabbur 

Ujub (kata benda dari bahasa Arab `ujb; secara harfiah artinya 

keangkuhan; kesombongan; rasa bangga (https://kbbi.web.id/ujub.html 

Diakses tanggal 14 Maret  2022) adalah sifat tercela yang dilarang oleh 

Allah Subḥānahu wa Ta’āla maupun ajaran yang dibawakan Rasulnya. 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda:  

 ثاَلَُث ُمْهِلَكاٍت : ُشحٌّ ُمَطاعٌ َوَهًوى ُمتَّبٌَع َوإْعَجاُب اْلَمْرِء بِنَْفِسهِ 
Artinya : 

Tiga perkara yang membinasakan, rasa pelit yang ditaati, hawa 

nafsu yang diikui dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. 

(HR at-Thobroni dalam Al-Awshoth no 5452 ) 

 

Ibnul Mubarok menyebutkan, ujub adalah perasaan ketika 

seseorang merasa dirinya mempunyai suatu kelebihan yang orang lain 

tidak miliki, Sementara itu, Imam Al Ghozali menyebutkan, ujub ialah 

kecintaan seseorang akan suatu karunia yang merasa hanya dirinya yang 

memiliki tersebut, serta melupakan bahwa karunia tersebut adalah 

pemberian Allah SWT. Rasulullah saw pernah berwasiyat kepada Mu'az 

ra bahwa Ujub merupakan salah satu sifat penyebab Allah tidak menerima 

amalannya.  

e. Dengki 

https://www.alsofwah.or.id/
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Dalam bahasa arab dengki, disebut hasad, yaitu perasaan yang timbul 

dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki 

olehnya, tetapi dimiliki oleh orang lain, kemudian dia menyebarkan berita 

bahwa yang dimiliki orang tersebut diperoleh dengan tidak sewajarnya. 

Hasad merupakan satu di antara beberapa akhlak tercela yang kepada 

kaum muslim dianjurkan untuk dihindari. Hasad ditandai dengan sikap 

yang selalu saja tidak senang atas kenikmatan yang didapatkan orang 

lain. Hasad pada hakekatnya adalah perasaan iri yang sangat kuat hingga 

berubah menjadi dengki. 

Rasulullah saw bersabda :  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ    : إِيَّاُكْم َواْلَحَسَد فَإِنَّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَحَسَد يَأُْكُل اْلَحَسنَاِت َكَما تَأُْكُل النَّاُر اْلَحَطَب أَْو قَاَل اْلعُْشبَ 

 Artinya :  

"Hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu 
memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau 
semak belukar (rumput kering)." (Hadis ini sahih dan diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah.). 

 
Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat hasad atau dengki adalah 

membenci kenikmatan Allah yang diberikan Allah kepada saudaranya, 

maka ia menginginkan kenikmatan itu hilang darinya iri terhadap apa yang 

dimiliki sesamanya. Jika ia tidak membenci hal itu bagi saudaranya, maka 

ia tidak menginginkan kehilangannya, tetapi menginginkannya untuk 

dirinya sebagaimana yang ada pada saudaranya ( Jusniati, J.  2017 : 45). 

f. Riya’ 
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Secara bahasa, riya' yang berasal dari kata arriyaa’u artinya 

"memperlihatkan" atau pamer. Jadi, riya' menurut bahasa Arab artinya 

memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun 

perbuatan baik, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan 

akhirnya memujinya. 

Istilah lain yang semakna dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat 

kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun 

kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah swt.  Dalam hadis 

Rasulullah saw dijelaskan: 

َع َسمَّ … ُ بِِه َوَمْن يَُراِء يَُراِء َّللاه بِِه َمْن َسمَّ  َع َّللاه
Artinya : 

 Barangsiapa (berbuat baik) karena ingin didengar oleh orang lain 

(sum'ah), maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya 

kepada orang lain. dan barang siapa (berbuat baik) karena ingin 

dilihat oleh orang lain (tiya') , maka Allah akan memperlihatkan 

kejelekannya kepada orang lain. (HR. Bukhari). 

 

Riya" adalah perbuatan menipu dirinya sendiri dan menipu orang 

lain, dan bahkan menipu Tuhannya sendiri, sebab apa yang dilakukan 

berbeda dengan hakikat perbuatannya. Orang yang riya akan selalu 

berusaha melakukan sesuai dengan kehendak orang lain, ia akan 

melakukan apa pun asalkan mendapatkan sanjungan dan pujian dari 

orang lain, sehingga menjadikan dirinya lupa akan harga dan kehormatan 

dirinya sendiri. 

Harus difahami bahwa riya’ tidak akan pernah mendatangkan 

keuntungan, bahkan akan mendatangkan kerugian. Orang riya’ tidak akan 
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mendapat ketenangan, karena kesenangan yang didambakannya sangat 

bergantung kepada orang lain, yaitu sanjungan dan pujian. Kesenangan 

dan kebahagiaan itu akan segera hilang, apabila tidak lagi dipuji dan 

dilihat orang lain. Sifat riya’ ini akan melemahkan semangat dan kemauan, 

karena sangat bergantung kepada keadaan, apakan ada orang yang 

melihat segala perbuatannya atau ada orang yang melihat segala 

perbuatannya atau ada orang yang mengujinya. Selain melemahkan 

pribadinya, juga akan melemahkan iman, bahkan, dapat menjurus kepada 

syirik kecil. 

C. Kerangka pikir   

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk  

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa  

secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki  

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Peran Direktur atau kepala sekolah berarti yang dikaji adalah 

konsep dan gaya kepemimpinan yang akan menentukan keberhasilan  

dalam mencapai tujuan pendidikan. Peran direktur atau kepala sekolah 

memiliki  arti penting dalam sebuah proses tercapainya tujuan pendiidkan 

yang baik, dimana dengan adanya  peran direktur sebuah proses 

pembelajaran diharapkan proses  pembelajaran akan tercapai, sehingga 

langkah-langkah dalam proses  pembinaan yang dilakukan mampu  
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mewujudkan pencapaian tujuan pembelajaran pada umumnya. 

Pemimpin  yang baik dapat menghubungkan dengan tri pusat 

pendidikan, istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memberdayakan 

sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti yang  

dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara 

bahwa pendidikan berlangsung di tiga lingkungan, baik di keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.  (Hidayati, Nurul 2021 : 11 ) 

Direktur ( mudir ) yang berhasil apabila memahami keberadaan 

madrasah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, dan mampu 

melaksanakan peranan direktur atau kepala madrasah sebagai seorang 

yang diberi tanggung jawab untuk memimpin madrasah atau lembaga. 

Melalui peran Direktur dan pembinaan akhlak terhadap mahasiswa akan 

membentuk akhlak dan memberikan nilai positif dari tingkah laku para 

mahasiswa dalam menjalankan semua aturan yang ada di madrasah atau 

ma’had tersebut, hal tersebut dapat terlihat dari kepatuhan mahasiswa 

terhadap dosennya, kesadaran mahasiswa dalam beribadah, menciptakan 

hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan dosen, dan 

meningkatkan kedisiplinan serta kerapian mahasiswa dalam berpakaian 

dan berpenampilan.   

Adapun kerangka pikir dari penjabaran di atas adalah sebagai  

berikut :   
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Ma’had Al-Birr Makassar Peran Direktur 

Pembinaan Akhlak 
Disiplin, Rajin ibadah dan  

Hormat terhadap Orang lain  

 

       Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pikir :   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kasus yang dipadukan dengan tehnik trangulasi. 

Pada tahap awal penelitian ini akan melakukan pencacahan terhadap 

informan yang dijadikan subjek penelitian. Dan merumuskan solusi 

penyelesaian masalah tentang peranan Direktur Ma’had Al-Birr Dalam 

Pembinaan Akhlak mahaiswa Al-Birr Unismuh Makassar. Metode 

analisis utama yang digunakan adalah analisis data kualitatif, analisis 

data kualitatif diartikan sebagai usaha menggambarkan fokus 

permasalahan berdasarkan uraian kata-kata yang disusun dalam 

bentuk teks yang diperluas. 

Tahap pertama analisis data kualitaitf yang dilakukan adalah 

proses reduksi data yang berfokus pada pemilihan, penyederhanaan, 

pengapstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. 

Dalam proses in dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan 

data yang tidak memenuhi kreteria eksekusi-inklusi. Proses reduksi 

data dilakukan bertahap dan sesudah pengumpulan data sampai 

laporan tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat 

ringkasan data, menelusuri tema terbesar dan membuat kerangka 

dasar penyajian data. 
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Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu penyusunan 

sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan 

penarikan kesimpulan. 

Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpencar dan 

terpisah pada berbagai sumber infomamasi, kemudian diklasifikasikan 

menurut tema dan kebutuhan analisis. Pada tahap ini hasil 

pengumpulan data dilapangan setelah direduksi disusun dalam bentuk 

pernyataan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam 

penyusunan laporan. 

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

reduksi dan penyajian data.Penarikan kesimpulan berlangsung 

bertahap dari kesimpulan umum, pada tahap reduksi data, kemudian 

menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data dan lebih spesifik 

lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Rangkaian 

proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian 

ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Ma’had Al-Birr Makassar, 

tepatnya dalam kompleks kampus Universitas Muhammadiyah 

Makassar, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa; “Peran 

Direktur Ma’had Al-Birr dalam pembinaan Akhlak Mahasiswa” dengan 
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harapan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan bahan 

masukan bagi dosen, pihak Ma’had maupun stakeholder, karena hal 

ini begitu penting dan sangat besar pengaruhnya untuk membentengi 

dan mempersiapkan masa depan generasi yang lebih baik, 

menghadapi kondisi global zaman sekarang ini yang tidak dapat 

terbendung serba digital dan sangat canggih. 

C. Unit  analisis dan Penentuan Informan 

1. Unit Analisis 

Adapun unit analisis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

data yang dibutuhkan yaitu : 

a. Data khusus ( primer) Menurut  Hadari Nawawi, 2011 : 117) adalah 

data informasi yang diperoleh langsung dari pelaku  yang melihat 

dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan  oleh peneliti.  

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh  langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data  primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau   kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian  atau kegiatan, dan 

hasil pengujian. Dan juga Data primer disebut sebagai data baru 

atau data asli yang memiliki sifat kekinian Untuk mendapatkan data 

primer, peneliti harus mengumpulkannya  secara langsung 

mengenai Peranan direktur Ma’had Al-Birr  dalam Pembinaan 

Akhlak Mahasiswa  Al-Birr Makassar. 
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b. Data Umum (sekunder) Menurut Sugiyono, 2017 : 225) Data 

sekunder merupakan sumber  data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul  data, misalnya lewat orang 

lain atau dokumen adalah data yang di kumpulkan peneliti yang 

sumbernya dari data-data sebelumnya menjadi seperangkat 

informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi 

tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.  

   Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat 

penemuan dan melengkapi informasi yang ada hubungannya 

dengan Peranan Direktur Ma’had Al-Birr  dalam Pembinaan Akhlak 

Mahasiswa  Al-Birr Makassar. 

2. Informan 

Penentuan Peneliti memiliki stakeholder yang terlibat dan 

mengetahui Peranan direktur Ma’had Al-Birr  dalam Pembinaan 

Akhlak mahasiswa Ma’had Al-Birr Makassar, sebagai informan 

dengan alasan peneliti dapat mewawancarai secara mendalam 

sehingga mendapatkan data yang real atau nyata, adapun yang 

menjadi informan peneliti adalah : 

1. Direktur Ma’had Al-Birr  1 

2. Wakil direktu Ma’had  1 

3. Kabid 1,2 dan 3   3 

4. Dosen Ma’had Al-Birr  3 

5. Mahasiswa Ma’had Al-Birr  3 

Jumlah :                      11 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui muka, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan 

(dialog) kepada informan sebagai nara sumber yang dianggap 

mengetahui dan memahami objek dan permasalahan penelitian. 

2. Observasi 

 Observasi yaitu peneliti akan melakukan pengamatan 

langsung aktifitas informan sehari-hari utamanya Peranan Direktur 

Ma’had Al-Birr  dalam Pembinaan Akhlak Mahasiswa Ma’had Al-birr 

Makassar, sehingga menarik untuk mengkajinya (pra penelitian). 

Observasi dilakukan untuk mengecek data agar memperoleh 

gambaran kondisi sebenarnya. 

3. Dokumentasi 

 Merupakan tehnik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan data / bahan-bahan yang berupa buku-buku, gambar-

gambar, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada 

hubungannya dengan objek yang diteliti.Karena data ini adalah 

lembaga/organisasi, maka peneliti meminta salinan dokumen dan 

selanjutnya merencanakan untuk menyimpan, mengklarifikasi dan 
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mengekstrasi data relevan. 

E. Tehnik Analisis Data. 

 Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan baik melalui  

adalah model analisis data mengalir, yang menurut Miles dan 

Huberman yang pada prinsifnya kegiatan analisis data ini dilakukan 

sepanjang kegiatan penelitian (during data collection), dan kegiatan 

yang paling inti mencakup menyederhanakan data (data reduction), 

penyajian data (data display) serta menarik kesimpulan (making 

conclusion). Dalam pengolahan analisis data ini, dipergunakan 

beberapa metode, yaitu:  

1. Metode induktif yaitu, suatu metode penulisan yang 

berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa 

tersebut dapat dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum.  

2. Metode deduktif yaitu, metode penulisan atau penjelasan 

dengan  bertolak dari pengetahuan bersifat umum. Atau mengolah 

data dan  meganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna 

mendapatkan  kesimpulan yang bersifat khusus.  

3.Metode komparatif, yaitu analisis data yang membandingkan  

pendapat yang berbeda kemudian pendapat tersebut di rumuskan 

menjadi kesimpulan yang bersifat objektif.  

 F. Pengecekan Keabsahan Data. 

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat 
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mengahasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh 

karena itupeneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal 

sebagai berikut : 

a. Perpanjangan masa penelitian. 

 Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data 

yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka peneliti dengan 

melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara 

kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun 

mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya, dengan cara 

menghubungi kembali informan dan mengumpulkan data sekunder 

yang masih diperlukan 

b. Pencermatan Pengamatan 

 Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati, secara 

cermat untuk memperoleh data yang bermakna dan bermutu, oleh 

karena itu peneliti akan memperhatikan dengan cermat apa yang 

terjadi dilapangan sehingga memperoleh data yang sesungguhnya. 

c. Triangulasi 

Untuk memperoleh triangulasi, maka dilakukan tiga cara yaitu: 

a. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

b. Triangulasi tehnik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu 

sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau tehnik 

tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya. 
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c. Triangulasi Waktu yaitu triangulasi berkenaan dengan waktu 

pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih 

akurat dan kridebel dari setiap hasil wawancara yang telah 

dilakukan pada informan. 

d. Analisis Kasus Negatif 

 Melakukan analisis kasus (negative) berarti peneliti mencari data 

yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah 

ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan 

dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat 

dipercaya dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih 

kredibel ini. 

d. Menggunakan Bahan Relevansi 

Adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan 

oleh peneliti, bahkan yang dimaksud dapat berupa alat perekam 

suara, kamera, handphone,handycam, dan lain- lainyang dapat 

digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahkan 

referensi yang dimaksud ini sangat mendukung kredibelitas data. 

e. Mengadakan Memberchek 

Memberchek adalah proses pengecekan data ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang 

ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut 

valid.Pelaksanaan memberchek dapat dilakukan setelah satu periode 
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pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan atau 

kesimpulan. 

f. Konsultasi pembimbing 

Konsultasi pembimbing ini juga digunakan untuk membangun 

keterpercayaan atau keabsahahan yang merupakan suatu proses di 

mana seorang peneliti mengekspos serta mengkonsultasikan hasil 

penelitian yang diperolehnya kepada dosen pembimbing, dengan 

melalukan suatu diskusi dan konsultasi secara analitis dengan tujuan 

untuk menelaah aspek-aspek penemuan yang mungkin masih bersifat 

implisit. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum Ma’had Al-Bir  Unismuh Makassar 
 
 Ma’had Al-Birr Makassar merupakan sebuah lembaga pendidikan 

yang bergerak di bidang pengajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu 

keislaman. Lembaga pendidikan tersebut menempati areal di dalam 

kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.  

  Ma’had Al-Birr Makassar bertujuan menghasilkan alumni muslim 

yang berkompeten dalam ilmu Islam, terampil menerjemahkan dan 

berkomunikasi dalam bahasa Arab, ahli dalam menyebarkan nilai-nilai 

keislaman dan bahasa Arab, serta mampu menjawab masalah 

keagamaan kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, Ma’had Al-Birr Makassar  menciptakan sebuah 

lingkungan pendidikan yang tepat dan kondusif bagi para mahasiswa guna 

percepatan penguasaan bahasa Arab dan ilmu Islam dengan 

menyediakan sarana pendukung seperti perpustakaan, pustaka digital, 

asrama mahasiswa, dan laboratorium bahasa/audiovisual.   

 Ma’had Al-Birr Makassar secara resmi didirikan pada tahun 1996. 

Kehadiran Ma’had Al-Birr di kota Makassar adalah berkat kerja sama yang 

terjalin erat antara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jakarta dengan 

Yayasan Dâr el-Birr yang berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). 

Kerjasama ini dijalin dengan PP Muhammadiyah dikarenakan 

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di 
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Indonesia yang telah memiiki pondasi yang bersifat mandiri/otonom, yang 

diberikan otoritas penuh terkait segala kebijakan yang akan dan sedang 

dilakukan yang bersifat intern, dan Muhammadiyah sebagai pelindung 

atas segala kebijakan-kebijakan tersebut. Adapun penempatan Ma’had ini 

dan beberapa ma’had yang lain di Universitas Muhammadiyah, karena 

jenjang pendidikan Ma’had setingkat dengan D2 yang merupakan salah 

satu jenjang perguruan tinggi.  

  Yayasan Dâr el-Birr ini sendiri merupakan yayasan yang dibentuk 

oleh para pengusaha-pengusaha muslim di Uni Emirat Arab.  Para 

pengusaha tersebut mengumpulkan dana untuk selanjutnya disalurkan 

kepada negara-negara muslim dalam rangka membangun dan 

mengembangkan lembaga-lembaga keislaman, seperti masjid, panti 

asuhan, dan lain-lain. Setelah lembaga pendidikan ini resmi berdiri, maka 

atas restu para donatur tersebut maka digunakanlah nama yayasan Dâr 

el-Birr sebagai nama lembaga. Dalam perkembangan selanjutnya, 

yayasan Dâr el-Birr yang berkantor pusat di Dubai, berubah nama menjadi 

AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) pada tahun 2002 dan 

memfokuskan aktifitasnya pada pengembangan dan pembinaan lembaga-

lembaga pendidikan Islam. AMCF saat ini berkantor pusat di Jakarta 

namun masih tetap mendapat dukungan dana dari para donatur muslim di 

Dubai, UEA. Adapun donator utama dari yayasan ini adalah Syekh 

Muhammad Muhammad Thayyib al-Khoory. 

  Hingga akhir tahun 2019, selain Ma’had Al-Birr Makassar AMCF 
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sudah mendirikan dan mengelola sebanyak tujuh belas lembaga 

pendidikan Islam setingkat diploma dua untuk putra maupun putri yang 

tersebar di beberapa wilayah propinsi di Indonesia. 

Tabel 1,1 

  Adapun Ma’had-Ma’had yang dimaksud adalah :  

NO NAMA MA’HAD KOTA/DAERAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Al-Birr  

Utsman bin ‘Affan  

Dzin Nurain 

Ali bin Abi Thalib 

Hasan bin Ali 

Az-Zubair bin ‘Awwam 

Husain bin Ali 

Al-‘Imarat  

Umar bin Khattab 

Khalid bin Walid  

Bilal bin Rabah  

Abu ‘Ubaidah bin Al-

Jarrah  

Al-Khansa’ 

Abu Bakar As-Shiddiq  

Abdurrahman bin ‘Auf 

Sa’ad bin Abi Waqqash 

Makassar 

Jakarta  

Jakarta 

Yogyakarta 

Samarinda 

Padang 

Gorontalo 

Bandung 

Surabaya 

Mataram 

Sorong 

Medan 

Pontianak 

Surakarta 

Malang 

Palembang 

Batam 
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18  

19 

Sa’id bin Zaid 

Thalhah bin ‘Ubaidillah 

Al-Kazhim 

Palu 

Ternate 

 

B. Demensi Kelembagaan 
 

Sejak berdirinya ( 1996 – sekarang ) ma’had al-birr telah 

mengalami pergantian direktur selama 5 kali, yang pertama adalah pak 

KH. Djamaluddin Amin, yang kedua Ust. Abd Hamid, yang ketiga syekh 

Muhammad bin ahmad al-khatib, yang keempat Ust. Mushaddiq Arif. Lc 

dan yang kelima hingga saat ini Ust. KH.Lukman Abd Shamad.Lc. Pada 

tahun 2020 dimasa pandemic  terjadi pengalihan atau penyerahan 

pengelolaan Ma’had dari AMCF ke Pimpinan Pusat Muhamadiyah 

sehingga semua system manajemen ma’had tidak lagi dikelola secara 

mandiri tapi terintegrasi dengan pusat muhammadiya. Berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor Unismuh Makassar No. 027 TAHUN 1442 H/2021 M 

tentang Integrasi Sistem dan Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah 

Makassar dan Mahad Al-Birr, telah menetapkan bahwa terdapat tiga 

program studi yang terintegrasi secara langsung yaitu Program Studi S1 di 

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Program Studi S1 Komunikasi dan 

Penyiaran Islam dan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab dan 

Ma’had Al-Birr telah ditetapkan sebagai pusat kaderisasi ulama oleh 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Rektor Unismuh 

Makassar Dengan harapan bisa mengisi kekurangan kader sekaligus 
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mendinamisasikan geliat dakwah amar makruf nahi mungkar dan spirit 

tajdid. Kaderisasi ulama tentu tidak dapat dicapai hanya dengan mengikuti 

Program I’dad Lughawi saja tetapi harus ditingkatkan melalui program 

integrasi pendidikan pada jenjang sarjana (S1) dengan maksud dan tujuan 

dari integrasi adalah sebagai berikut : 

1. Memperkuat kualitas dan kuantitas calon sarjana agama Islam 

yang mampu memahami dan berkomunikasi dengan bahasa Arab 

secara baik dan benar. 

2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa 

Program I’dad Lughawi melanjutkan pendidikan pada tingkat 

sarjana (S1) dalam lingkup Fakultas Agama Islam Unismuh 

Makassar. 

3. Memudahkan bagi Program Studi S1 Hukum Keluarga (Ahwal 

Syakhshiyah), Program Studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam 

dan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab merekrut 

mahasiswa baru melalui jalur Ma’had Al-Birr. 

  

C. Visi dan Misi Ma’had Al-Birr 

a.Visi 

Menjadi Ma`had Bahasa Arab yang Terkemuka dan Model dalam 

memajukan dan memadukan pendidikan bahasa Arab, dakwah 

dan pengabdian pada masyarakat. 

b.Misi 

1. Menghasilkan Da`i yang mumpuni dalam bidang bahasa Arab, 

berakhlak mulia, berkompetensi akademik dan profesional tinggi 
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serta berkarakter pembelajar sepanjang hidup. 

2. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan 

optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Arab 

dan dakwah Islamiyah. 

3. Menumbuhkan semangat cinta dan menyebarluaskan bahasa 

Arab, hafal Al-Qur`an, Ilmu syar`i, seni Islam bagi kemaslahatan 

ummat manusia. 

D. Struktur Ma’had Al-Birr 

STRUKTUR MA’HAD AL-BIRR 
UNVERSITA MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Program Studi  

  Ma’had Al-Birr menyediakan beberapa program studi  yang 

diintegrasikan pada Program I'dad Lughawi Ma’had Al-Birr Universitas 

DIREKTUR MA’HAD AL-

BIRR H.Lukman Abd Shamad. Lc 

WADIR MA’HAD AL-BIRR 

Dr. Ali Bakri.S.Sos., M.Pd 

KABID I 

 Anshar Sulthan.Lc. MA 

KABID II 

Mu’tasim Billah.Lc. M.Pd 

DEKAN FAI 

Zainal Abidin. SH.MH 

DOSEN 

Prof. Dr. H. Ambo Asse. M.Ag. 

REKTOR 

KABIB III 

WR 4 

MAHASISWA 
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Muhammadiyah Makassar yaitu Program Studi S1 Hukum Keluarga 

(Ahwal Syakhshiyah) , Program Studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(KPI ) dan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab (FBA) 

F. Distribusi Mata Kuliah Program Studi 

Jumlah SKS Program Studi yang dapat disesuaikan dengan 

kurikulum/silabus pada Program I'dad Lughawi adalah sebagai berikut 

: 

• Prodi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam : 58 SKS 

• Prodi S1  Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) : 76 SKS 

• Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab : 81 SKS 

G. Tenaga Pendidik 

 Dalam hubungannya dengan pengajaran bahasa Arab dan studi 

islam, dapat dikatakan Ma’had Al-Birr memiliki peluang yang sangat besar 

untuk mempercepat proses pemahaman dan penguasaan mahasiswa 

terhadap materi-materi bahasa Arab. Hal tersebut dapat terjadi karena 

Ma’had Al-Birr didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mampu 

mewujudkan hal itu.  

Adapun dosen yang mengajar di Ma’had Al-Birr adalah merupakan 

alumni-alumni perguruan tinggi Islam Timur Tengah, seperti Arab Saudi, 

Mesir, Sudan, Pakistan, LIPIA Jakarta yang merupakan cabang dari 

Universitas Imam Muhammad bin Sa’ud Riyadh dan alumni Ahwal 

syakhsiah unismuh makassar. Di samping itu, tenaga pendidiknya 

memiliki stratifikasi pendidikan mulai dari tingkat Strata Satu (S1) sampai 
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kepada tingkat Strata Tiga (S3). Adapun tenaga pendidiknya disebut 

Ustadz/ustadzah (dosen) untuk menyesuaikan dengan bahasa pengantar 

yang digunakan yaitu bahasa Arab.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 3 

Keadaan Tenaga Pengajar Ma’had Al Birr Makassar Tahun Akademik 
2021-2022 

 

No Nama Dosen Pend  Jurusan Universitas 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Lukman Abd. Shamad, Lc. 
Anshar Sultan, Lc., M.A. 
 
Muktashim Billah, Lc., M.H. 
Zainal Abidin, S.H., M.H. 
Muslahuddin, Lc. 
Aliman, Lc., M.A. 
 
Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. 
Muhammad Radhi Almardhi, Lc., 
M.A. 
La Sahidin, Lc. 
Amri Amir, Lc. 
Muzakkir Ahlisan, Lc. 
Syuaib, Lc. 
Syafaat Rudin, S.H.I. 
Muhammad Yasin, Lc., M.A. 
Andi Asdar Yusuf , Lc.,M.A. 
Nastain, S.H.I., M.H. 
Rizal Mananu, S.H.I., M.H. 
Abriansyah, Lc. 
Harianto Fernandes, Lc. 
Ryas Maududdin, Lc. 
Dr.  Satrianingsih, Lc., M.Th.I. 
Siti Risnawati , Lc., M.Th.I. 
Ummu Fadhilah I, Lc., M.Pd. 
Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. 
Nurul Ilmah, Lc. 
Musyirah, Lc. 
Naimah, Lc. 
Nur Wahidah, Lc. 
Nakira Turrasyidah, Lc. 
Jusmaliah, S.H. 
Ermawati B., S.H. 
Fitria Yusuf, S.H. 

S 1 
S 2 

 
S 2 
S 2 
S 1 
S 2 

 
S 2 
S 2 

 
S 1 
S 2 
S 1 
S 1 
S 1 
S 2 
S 2 
S 1 
S 1 
S 1 
S 1 
S 1 
S 3 
S 2 
S 2 
S 2 
S 1 
S 2 
S2 
S1 
S1 
S1 
S1 
S1 

Syari’ah 
Sastra Arab 
 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah/PAI 
Syari’ah 
 
Syariah  
Sastra Arab 
 
Syariah  
Tafsir 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah  
Syari’ah 
Dakwah 
Syariah  
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Ushuluddin 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Dakwah 
Syari’ah 
Syari’ah 

LIPIA Jakarta 
International University of 
Africa, Sudan 
Universitas Kairo Mesir 
UIN Alauddin 
LIPIA Jakarta 
Qua’id Azzam University, 
Pakistan 
UIN Makassar 
International University of 
Africa, Sudan 
LIPIA Jakarta 
 جامعة القسيم  
LIPIA Jakarta 
LIPIA Jakarta 
Unismuh Makassar 
LIPIA Jakarta 
UMI Makassar 
Unismuh Makassar 
Unismuh Makassar 
LIPIA Jakarta 
جامعة اإلمام محمد بن سعود  
 اإلسالمي 
Universitas Kairo Mesir 
UIN Makassar 
UIN Makassar   
UIN Makassar 
Africa, Sudan 
LIPIA Jakarta 
LIPIA Jakarta 
LIPIA Jakarta 
LIPIA Jakarta 
LIPIA Jakarta 
Unismuh Makassar 
Unismuh Makassar 
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33 
34 
35 
36 
37 

Nur Azizah, S.H. 
Syahida Asia, S.H. 
Zulhijjah, S.H 
Risnawati Hannang, S.H. 
Nur Asriana Ningsih, S.H. 
 

S1 
S1 
S1 
S1 
S1 

Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
Syari’ah 
 

Unismuh Makassar 
Unismuh Makassar 
Unismuh Makassar 
Unismuh Makassar 
Unismuh Makassar 
Unismuh Makassar  

 

H. Mahasiswa 

 Sejak didirikan, Ma’had Al-Birr Makassar termasuk lembaga 

pendidikan yang menjadi alternatif utama bagi mahasiswa yang ingin 

memperdalam ilmu bahasa Arab dan studi islam. Mahasiswa-mahasiswa 

yang dibina di Ma’had Al-Birr itu tidak hanya berasal dari dalam daerah 

Sulawesi Selatan tetapi banyak juga diantara mereka yang berasal dari 

luar Sulsel, utamanya dari wilayah Indonesia Bagian Timur seperti, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,  

Maluku, dan Papua, bahkan diantara mereka ada yang berasal dari Pulau 

Kalimantan, Jawa dan Sumatra hingga aceh. saat ini jumlah mahasiswa 

Ma’had Al-Birr Makassar berjumlah 727 mahasiswa (344 putra, dan 383 

putri). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4 

Jumlah mahasiswa dan pembagian kelas 

Kelas/smester Jumlah 

1 Putra pagi Semester 1 
Semester 2 A 
Semester 2 B 
Semester 3 
Semester 4 A 
 Semester 4 B 

13 
33 
33 
34 
35 
35 
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2 Putra sore Semester 2 A 
Semester 2 B 
Semester 2 C 
Semester 3 
Semester r 4 A 
Semester 4 B 

28 
27 
26 
26 
28 
26 

3 Putri pagi Semester 2 A 
Semester 2 B 
Semester 2 C 
Semester 3 A 
Semester 3 B 
Semester 4 A 
Semester 4 B 

29 
29 
32 
28 
30 
36 
36 

4 Putri sore Semester 2 A 
Semester 2 B 
Semester 2 C 
Semester 3 
Semester 4 A 
Semester 4 B 

32 
32 
29 
20 
25 
25 

Total  727 

 

I. Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana prasarana pendidikan Ma’had Al-Birr Unismuh 

Makassar dari Tahun 2021 – 2022. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5 

No NAMA ASET QTY LOKASI KONDISI 

 

1 
projector Microvisionmx350xga 

1  GEDUNG PUTRA   

RUSAK 

2 Lemari Arsip Prodi KPI 1  GEDUNG PUTRA  BAIK    

3 Kursi Belajar Chitose 20  GEDUNG PUTRA  BAIK   

4 Laptop HP Administrator 
1 

 RUANG 
ADMINISTRATOR  BAIK   

5 Kursi Belajar Chitose Gd.Baru 143  GEDUNG PUTRI  BAIK   

6 Kursi Susun Futura 
86 

 SELURUH 
GEDUNG MAHAD  BAIK   

7 Papan Tulis Kaca PA 8  GEDUNG PUTRA  BAIK   

8 Meja 60x70 cm Gd.Baru Putri 8  GEDUNG PUTRI  BAIK   

9 Amplifier & Speaker  +  Breket 1  GEDUNG PUTRI  BAIK   
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Gd.Putri 

10 Lemari Arsip Gd.Putri 1  GEDUNG PUTRI  BAIK   

11 Kursi Direktur Gd.Putri 1  GEDUNG PUTRI  BAIK   

12 Kursi Belajar  80  GEDUNG PUTRI  BAIK   

13 Papan Tulis Kaca Gd.Baru Putri 
8  GEDUNG PUTRI  

 PECAH 1 
UNIT  

RUSAK 

14 Meja Direktur Mahad 1  RUANG MUDIR  BAIK   

15 Kipas Angin Panasonic  Kantin 2  KANTIN  BAIK   

16 
AC Sharp 2 PK Gd.Putri Ruang 
Dosen 1  GEDUNG PUTRI  BAIK   

17 
Soundsystem Ruangan Rapat 1 

 GEDUNG RAPAT 
BARU  BAIK   

18 
Brangkas Ruang Akuntan 1 

 RUANG 
AKUNTAN  BAIK   

19 Kursi Belajar 60 Pcs 60  GEDUNG PUTRI  BAIK   

 

J. Jenjang pendidikan 

 Jangka waktu menempuh pendidikan di Ma’had Al-Birr setiap 

semester berlangsung selama 16 pekan dengan lima hari belajar setiap 

pekannya mulai Senin hingga Jumat, yang terbagi dalam dua program, 

yaitu al-Qism al-Shabâh (program pagi) dan al-Qism al-Masâ (program 

sore).  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6 

A. PUTRA 

NO SEMESTER JUMLAH KELAS SESI  

1 ( 1 ) Satu  1 Pagi  

2 2 ( Dua )  5 Pagi/sore 

3 3 ( Tiga )  2 Pagi/sore  

4 4 ( empat )  4 Pagi/sore 

B. PUTRI 
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NO SEMESTER JUMLAH KELAS SESI  

1 - - - 

2 2 ( Dua ) 4 Pagi/sore  

3 3 ( Tiga )  3 Pagi/sore 

4 4 ( empat ) 2 Pagi/sore 

 

Dalam usianya yang kini sudah memasuki tahun ke-26, Ma’had Al-

Birr Makassar sudah menghasilkan sekitar 700-an alumni yang tersebar di 

berbagai daerah. Sebahagian alumninya ada yang mengaktifkan dirinya 

dalam dunia dakwah dan pendidikan, dengan menjadi da’i atau guru 

agama di daerah asal mereka. Sebagian lagi melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Beberapa alumninya telah menyelesaikan 

pendidikan sarjana S1-nya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab 

(LIPIA) Jakarta dan Universitas Islam Madinah (Saudi Arabia), Universitas 

Islamabad (Pakistan).   

Pihak Ma’had Al-Birr sendiri telah memberdayakan alumni-

alumninya untuk menjadi da’I, dan mengabdi di pesantren – pesantren 

Muhammadiyah di daerah-daerah terpencil di kawasan Indonesia Timur. 

Jumlah da’i yang tersebar adalah 248 orang, dengan sebaran sebagai 

berikut: Sulawesi 122 orang, Maluku 55 orang, dan Papua 71 orang. Oleh 

Pihak Unismuh dan PesantrenMU para da’i tersebut diberikan gaji bulanan 

sebagai penunjang biaya hidup mereka disana. Bahkan terdapat diantara 

alumni yang telah melanjutkan pendidikannya, baik ke LIPIA Jakarta 
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maupun universitas-universitas Timur Tengah, yang memenuhi kriteria 

dosen Ma’had Al-Birr diberdayakan sebagai tenaga dosen.  

K. Aspek Program yang Dilaksanakan Ma’had Al-Birr 

A. Program Ekstrakurikuler   

  Untuk pengembangan keterampilan berbahasa Arab dan 

aktualisasi peran dakwah mahasiswa, Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar 

menyelenggarakan:  

• Program Dakwah Ramadhan, yaitu pengutusan mahasiswa ke 

desa-desa atau ketempat amal usaha Muhammadiyah ( pesantern, 

masjid,  sekolah muhammadiyah ) selama 20 hari di bulan 

Ramadhan untuk pembinaan keagamaan kemasyarakatan.  

• Pelatihan Khutbah/pidato, Pelatihan Da’i, Lomba Karya Tulis 

Bahasa Arab, Organisasi Kemahasiswaan, Munaqasyah Ilmiyah, 

dll. 

• Kajian Kitab, yaitu ta’lim/pembelajaran kitab secara klasikal sebagai 

penunjang proses pembelajaran di dalam kelas, sekaligus  tempat 

bertafaqquh fiddin. Kajian kitab ini sendiri menggunakan metode 

Bandongan/Wetonan (Collectival Learning) dalam bentuk halaqah, 

dan dibawakan oleh dosen-dosen secara bergilir pada tiap 

minggunya.    

• Program Udhiyah, yaitu pendistribusian hewan qurban ke desa-

desa di Indonesia.    

 

B. Program Dakwah 
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  Sebagai bentuk pengabdian kemasyarakatan, para kader Ma’had 

Al-Birr Unismuh Makassar menyelenggarakan Program Dakwah  bagi 

para alumni  Ma’had setelah menyelesaikan proses perkuliahan selama 

2-4 tahun. Program Dakwah ini berupa Pelatihan/Diklat Da’i dan 

penempatan para da’i tersebut di desa-desa terpencil dan sekolah 

sekolah muhammadiyah di kawasan Indonesia Timur.  

  Kegiatan Dakwah diantaranya menanamkan nilai-nilai keagamaan 

atau akhlak yang benar, menjalin silaturrahim, mendidik masyarakat, 

menghidupkan peran masjid, mengajarkan baca tulis , mengadakan 

kajian-kajian ilmu dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan 

sosial, pendidikan serta keagamaan di tengah masyarakat.     

 

B.Hasil Penelitian 

 
Pada bab ini peneliti akan menganalisa tentang hasil dari penelitian, 

untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan 

pada bab pertama. Permasalahan yang dibahas meliputi: Upaya dan 

bentuk yang dilakukan Direktur ( Mudir ) Ma’had Al-Birr dalam pembinaan 

akhlak mahasiswa serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembinaan akhlak mahasiswa Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses 

penerapan ajaran Islam yang meliputi akidah dan syariah (ibadah dan mu 

’amalah). Terwujudnya akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat 

merupakan misi pokok diutusnya Nabi Muhammad Saw di muka bumi ini. 
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Untuk mewujudkan akhlak mulia itu di tengah- tengah masyarakat maka 

butuh proses panjang dengan perjuangan yang tak kenal lelah yang pada 

akhirnya Nabi berhasil menyebarkan ke masyarakat hingga ke penjuru 

dunia. Namun Seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan 

berjalannya waktu serta beragamnya karakter dan sifat disetiap individu 

manusia, maka eksistensi akhlak mulia ini akan semakin menurun 

kualitasnya, dan jika dibiarkan, maka akan terus merosot bahkan akan 

menjadi musnah. Jika demikian maka tidak mustahil manusia akan tidak 

berperadaban lagi ( biadab ) tak ubahnya seperti kawanan Hewan atau 

binatang. 

Salah satu metode dan cara yang cukup efektif untuk bisa 

mempertahankan eksistensi akhlak mulia ini di tengah-tengah masyarakat 

adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Islam sangat 

mementingkan pendidikan terutama pendidikan akhlak yang sekarang 

populer dengan istilah pendidikan karakter. Menurut M. Athiyah al- Abrasyi 

terkait dengan hal beliau mengatakan bahwa inti pokok sebuah pendidikan 

Islam adalah pendidikan budi pekerti ( akhlak ). Jadi, pendidikan budi 

pekerti ( akhlak ) adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai akhlak 

mulia ( al-akhlaq al-karimah ) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan 

Islam. Di samping membutuhkan kekuatan jasmani, akal, dan ilmu, 

peserta didik juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, perasaan, 

kemauan, cita rasa, dan kepribadian ( al-Abrasyi 1987, : 1). 

Sejalan dengan konsep ini maka semua mata kuliah atau mata 
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pelajaran yang diajarkan di Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar kepada 

peserta didik atau mahasiswa haruslah mengandung muatan pendidikan 

karakter ( akhlak ) dan setiap guru atau dosen haruslah memerhatikan 

akhlak atau tingkah laku peserta didiknya. Untuk mengungkapkan dan 

menguatkan penelitian ini maka peneliti telah melakukan pengumpulan 

data melalui wawancara dengan melibatkan Direktur ( Mudir ), wakir 

direktur serta beberapa dosen dan Mahasiswa di Ma’had Al-Birr Unismuh 

Makassar (data primer ) dan melalui observasi kegiatan belajar mengajar 

di kelas atau di asrama atau dokumentasi ( data skunder ), yang hasilnya 

dapat dilihat pada uraian berikut ini: 

 

A. Pembinaaan Akhlak Mahasiswa Ma’had Al-Birr Unismuh 

Makassar 

Lembaga Pendidikan islam telah membuktikan, menerapkan serta 

mengembangkan berbagai macam metode dalam pembinaan akhlak pada 

pribadi peserta didik yang hasilnya mampu membentuk karakter peserta 

didik yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasulnya, hormat 

kepada ibu bapaknya, sayang kepada sesama makhluk, alam dan 

seterusnya. 

pembinaan akhlak  dapat diartikan   adalah upaya sungguh- 

sungguh dalam rangka membentuk karakter ( akhlak ) peserta didik 

dengan menggunakan washilah pendidikan dan pembinaan yang 

terorganisir dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan 

berkesinambungan. berdasarkan asumsi bahwa terbentuknya karakter ( 
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akhlak ) peserta didik adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi 

dengan sendirinya. H.Lukman Abd Shamad.  selaku Mudir Ma’had Al-Birr 

Unismuh Makassar mengungkapkan tujuan pembinaan akhlak kepada 

peserta didik di ma’had ini adalah: 

“Pembinaaan akhlak mahasiswa dalam kegiatan di Ma’had Al-Birr 
dilakukan agar terbentuk dan terpeliharanya akhlak yang baik yang 
didasari pada keimanan terhadap Allah Swt. Mahasiswa dibina 
untuk memiliki kepribadian yang sempurna yang sanggup 
memproduksi hal-hal yang rasional selaras dengan batas-batas 
kemampuan bakatnya, sanggup mempererat hubungan yang sehat 
dengan segala lapisan masyarakat, sanggup menanggung beban 
kehidupan dengan rasa tanpa adanya kontradiksi di dalam tingkah 
lakunya” ( Wawancara tanggal 3 Juli 2022 ). 
 
Jadi hasil wawancara di atas menegaskan bahwa tujuan dari 

pembinaan akhlakul karimah bagi mahasiswa di sini adalah untuk 

membentuk pribadi-pribadi yang sempurna yang dapat dijadikan pedoman 

hidup dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Tugas 

pembinaan akhlak peserta didik ini diserahkan kepada seluruh dosen dan 

karyawan ma’had, hal tersebut dapat diambil dari penjelasan mudir 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar: 

“Salah satu tugas pimpinan perguruan tinggi ialah membina 
seluruh civitas akademika agar menjadi lebih baik dan taat kepada 
seluruh peraturan yang berlaku. Diantara civitas akademika tersebut 
ialah mahasiswa. Memang pembinaan mahasiswa bukan menjadi 
tanggung jawab tunggal pimpinan perguruan tinggi, melainkan juga 
bagi seluruh dosen dan warga kampus lainnya, karena pada 
dasarnya mahasiswa itu adalah peserta didik yang sedang 
berproses menuju kedewasaan atau sedang mencari identitas diri, 
sehingga sangat perlu bimbingan dan arahan, agar perjalanannya 
menjadi lurus dan mencapai apa yang dicita-citakan. Seluruh 
mahasiswa diberikan kepada mereka dosen musyrif al-fashli ( wali 
kelas ), yang bertanggung jawab atas prestasi akademik mereka 
dan sekaligus juga moral dan hal-hal lain yang terkait erat dengan 
mahasiswa. Disamping itu para dosen secara umum juga diberikan 
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tanggung jawab untuk tetap memberikan keteladanan dalam 
berbagai hal termasuk bidang moral, sehingga pembinaan moral 
tidak saja menjadi tanggung jawab dosen akhlak semata, atau 
harus dipikul sendiri oleh mudir, wakil mudir dan bidang 
kemahasiswaan saja, melainkan seluruh dosen harus bertanggung 
jawab atas prestasi dan moralitas mahasiswa (Wawancara tanggal 
3 Juli 2022 di Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar).  
 
Pembinaan khusus yang dilakukan dengan cara memberikan 

program-program keteladanan, mengadakan ta’lim dan pemahaman 

tentang pentingnya akhlak pada diri seorang manusia, memberikan 

pembiasaan yang baik, penegakan disiplin, menciptakan lingkungan 

ma’had yang kondusif dan religius dan lain-lain. Beberapa upaya tersebut 

disampaikan dalam bentuk ta’lim ( ceramah ) dan pelatihan yang memuat 

materi tentang akhlak, kepribadian, sejarah para nabi dan sahabatnya ( 

shirah nabawi wa shahabah ) serta kepribadian para ulama. Dengan 

adanya program yang berkelanjutan ( dilakukan setiap ba’da shalat isya 

sampai seselai ) tersebut menjadikan akhlak para mahasiswa lebih baik. 

Upaya yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas adalah 

dalam rangka membina akhlak di Ma’had Al-Birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Upaya Ma’had Al-Birr dalam pembinaan 

akhlak terhadap peserta didiknya memiliki tujuan agar mereka tidak 

mudah terpengaruh oleh budaya-budaya negatif yang dapat 

menjerumuskan mereka. Akhlak merupakan hasil usaha dalam mendidik 

dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohani 

yang terdapat dalam diri manusia. Jika program pembinaan akhlak itu 

dirancang dengan baik, sistematik dan dilaksanakan dengan sungguh-
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sungguh, maka akan menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ustadz H.Lukman Abd 

Shamad.Lc selaku Mudir Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar, maka 

didapati bahwa upaya Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar dalam 

pembinaan akhlak peserta didiknya sudah dilaksanakan dengan baik 

dengan menggunakan konsep pembinaan akhlak meliputi setida knya 

enam aspek penting: 

1. Metode Ceramah 

2. Metode Mujahadah dan Riyadah 

3. Metode Tanya Jawab dan Diskusi 

4. Metode Reward dan Punisment 

5. Metode Lingkungan Yang Kondusif dan Religius 

6. Keteladanan. 

Untuk mendalami data tersebut penulis akan membahas satu 

persatu dari upaya Ma’had Al-Birr tersebut : 

1. Metode Ceramah 

Metode ini merupakan cara menyampaikan materi ilmu pengetahuan 

dan agama kepada anak didik yang dilakukan secara lisan (  Mujahid 

2003, hal. 46). Hampir semua guru menggunakan metode ini karena 

metode ini dianggap metode mengajar yang mudah atau gampang. 

Padahal metode ini tidak mudah bagi sebagian orang lain karena dalam 

metode ceramah ini selain harus mudah dipahami isinya juga mampu 

menstimulasi pendengar untuk melakukakan hal-hal baik dan benar dari 



87 

 

 

 

isi materi yang disampaikan. 

Metode ceramah hampir cocok untuk semua kalangan terlebih-lebih 

lagi bagi para orang dewasa terpelajar seperti mahasiswa. Metode 

ceramah bisa menyampaikan tentang aspek pemahaman tentang makna 

dan pentingnya akhlak pada diri seorang manusia, memberikan 

pemahaman kepada peserta didik tentang makna dan pentingnya akhlak 

pada diri seseorang dan sangat dirasakan penting oleh Mudir dan para 

dosen Ma’had Al-Birr dalam memulai penanaman akhlak. Hal tersebut 

dikemukakan oleh   Lukman Abd Shamad.  selaku Mudir Ma’had Al-Birr 

Unismuh Makassar bahwa: 

“Aspek pemahaman tentang makna dan pentingnya akhlak pada 
diri seorang manusia yaitu sikap dan perilaku baik yang didasari 
pada ajaran Islam yang bersumber dari al- Qur’an dan al-Hadis 
yang meliputi akhlak kepada Allah, diri sendiri, kepada orang lain 
dan kepada lingkungan hidup, mempelajari akhlak sangat 
diutamakan sebelum peserta didik mendalami ilmu-ilmu yang lain, 
seperti perkataan para ulama yaitu “ta’allamna al- adaba qabla al-
‘ilmi" yang artinya kami mempelajari adab atau akhlak sebelum 
kami mempelajari ilmu pengetahuan, ketika hal tersebut telah 
disadari oleh peserta didik dengan baik maka akan lebih mudah 
menanamkan akhlak tersebut kepada mereka disampaikan dengan 
cara penyampaian materi di masjid, kelas dan asrama dengan 
metode ceramah, diskusi dan lain-lain.” ( Lukman Abd Shamad, 
wawancara   tanggal 3 Juli 2022 di Ma’had Al-Birr Unismuh 
Makassar ). 

Hasil wawancara bersama Ustadz H.Lukman Abd Shamad. Lc di 

atas dapat difahami bahwa Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar sangat 

serius memperhatikan akhlak pada peserta didiknya. Penanaman akhlak 

pada peserta didik menjadi program pertama yang dilakukan sebelum 

masuk pada program belajar mengajar di ruang kelas dan dengan metode 
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yang cocok untuk mereka yaitu metode ceramah, diskusi dan lain-lain. 

Dari hasil observasi dan studi dokumentasi penulis di kampus 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar sejak awal bulan juni hingga bulan juli 

2022 dapat diambil kesimpulan bahwa Ma’had Al-Birr yang berstatus S1 ( 

8 smester ) menyediakan beberapa program studi  yang diintegrasikan 

pada Program I'dad Lughawi Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar yaitu Program Studi S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), 

Program Studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Program Studi S1 

Pendidikan Bahasa Arab. pada semester satu hingga semester empat 

pada program I’dad lughawi para dosen menggunakan metode ceramah 

dan diskusi dengan bahasa pengantar di dalam kelas berbahasa Arab 

fushah. Artinya pada semester inilah dosen Ma’had Al-Birr menanamkan 

dasar-dasar akhlak pada peserta didiknya dan akan dilanjutkan 

pendalaman akhlak tersebut pada program studi lanjutannya. 

Tabel  7 

Isi Materi program I’dad Lughawi 

Mata Pelajaran 

Semester Tamhidiy 

Jumlah 

SKS 
Isi Materi Pelajaran 

 5 

1. Mempelajari tata cara 

membaca Al- qur’an yang 

baik dan benar. 

2. Mengetahui arti dari surat-

surat tertentu yang ada di 

dalam . 

3. Memahami tentang tafsir  dan 

maknanya secara mendalam 

pada surat- surat tertentu 

yang ditetapkan. 

4. Menanamkan akhlak 

mahmudah kepada peserta 

didik melalui kajian tafsir al- 

Qur’an. 
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Durus minal Qur’an 16 

1. Mempelajari dasar-dasar bahasa 

Arab Fushah. 

2. Memahami tafsir dari surah tertentu. 

3. Mempraktekkan bahasa Arab yang 

telah dipelajari. 

Saqafah Islamiyah 4 

1. Membahas tentang hadis nabi Saw. 

yang berkaitan dengan akhlak 

kepada Allah, Rasulullah, ayah dan 

ibu, kepada sesama manusia 

bahkan kepada makhluk. 

 

 

 lainnya. 

 

Hasil observasi dan studi dokumentasi penulis pada semester tamhidry 
Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar  5  Juli 2022. 
 

2. Metode Mujahadah dan Riyadah. 

Yang dimaksud dengan mujahadah adalah perang, menurut aturan 

syara’ adalah perang melawan musuh-musuh Allah, dan menurut istilah 

ahli hakikat adalah memerangi nafsu ammarah bi al-su’ dan memberi 

beban kepadanya untuk melakukan sesuatu yang berat baginya yang 

sesuai dengan aturan agama. Riyadah menurut bahasa adalah olahraga, 

latihan. Sedangkan menurut istilah adalah latihan penyempurnaan diri 

secara terus menerus melalui zikir dan pendekatan diri yang datangnya 

dari Allah Swt. ditujukan kepada hambanya. 

Maksudnya adalah melatih para peserta didik untuk bersungguh-

sungguh di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kesungguhan 

tersebut tercermin di dalam tindak tanduknya sehari-hari khususnya ketika 

di dalam area lembaga pendidikan dengan mematuhi aturan yang telah 

disepakati serta menjalankan semua program yang digulirkan kepada 

mereka. 



90 

 

 

 

Hasil wawancara kepada   Zaenal Abidin   selaku dosen sekaligus 

Pembina Asrama Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar. akan dapat 

mempermudah di dalam memahami upaya yang dilakukan. 

“Ma’had ini sudah menjadi maklum adanya bahwa segala sesuatu 
yang baik itu perlu adanya peraturan untuk membiasakan agar taat 
aturan, sehingga ada pepatah yang mengatakan “kita bisa karena 
biasa” oleh sebab itu dari ma’had ini didirikan salah satu peratuan 
yang diterapkan kepada seluruh keluarga besar Ma’had agar 
menutup aurat dan berpakaian yang syar’i Mahasiswi harus 
menggunakan pakaian gamis atau pakai kemeja dan rok serta 
menggunakan jilbab yang baik, bagi perempuan dilarang masuk ke 
dalam ma’had menggunakan celana panjang karena khawatir akan 
terlihat lekuk -lekuk tubuhnya. Itu semua proses pembiasaan yang 
baik untuk peserta didik. Belum lagi saling menyapa dan 
mengucapkan salam ketika bertemu, belum lagi kami membiasakan 
kepada mahasiswa untuk memilih ketua asramanya sendiri agar 
dapat bertanggung jawab bersama atas program yang dilakukan di 
tingkat mahasiswa, membiasakan berinfak, membersihkan kamar 
tidur dan pakaian serta alat makan mereka sendiri” (Hasil wawancara 
bersama Ustadz Zaenal Abidin.SH. M.HI  tanggal 7 juli 2022 di 
Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar ). 

Pembiasaan kepada peserta didik agar mampu ber-mujahadah dan 

riyadah adalah upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan 

keperibadian peserta didik. 

Hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh pendidik adalah 

terciptanya sesuatu kebiasaan atau suatu tingkah laku tertentu yang 

sifatnya otomatis, tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan berlaku begitu 

saja tanpa dipikirkan lagi. Contoh penerapan Metode ini, membiasakan 

peserta didik membantu atau meminjamkan peralatan belajar ke teman 

yang tidak membawa, membiasakan peserta didik bertegur sapa dengan 

teman dan mengucapkan salam kepada dosen, membiasakan untuk 

menjaga kebersihan lingkungan ma’had dan universitas dengan kerja 
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bakti, membiasakan berinfak dan saling menolong bila ada yang terkena 

musibah, mendo’akan teman dan keluarga teman yang tertimpa musibah 

dan lain sebagainya. pembiasaan memiliki peran yang penting dalam 

kehidupan manusia adalah pembinaan akhlak yang baik, maka semua 

yang baik itu dijadikan kebiasan. 

Pada lingkungan ma’had, pembiasaan ber-mujahadah dan riyadah 

menjadi salah satu kegiatan unggulan dalam pembinaan akhlak peserta 

didik, terutama dalam pembinaan kemandirian dan kedisiplinan. Suatu 

perilaku yang ingin dibentuk menjadi kebiasan, setidaknya harus melalui 

dua tahapan. Pertama bersungguh-sungguh. Kedua, mengulangi suatu 

perilaku yang dimaksud hingga menjadi kebiasan yang tetap dan tertanam 

dalam jiwa, sehingga jiwa menemukan kenikmatan dan kepuasan dalam 

melakukannya. 

Hasil  wawancara  dengan Zaenal Abidin pada hari Ahad tanggal 7 

Juli 2022 dapat diketahui bahwa kegiatan pembiasaan baik yang 

dilaksanakan pada lingkungan ma’had untuk membina kemandirian 

peserta didik ialah sebagai berikut : 

a. Pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa serta pemilihan 

ketua asrama, yang diserahkan kepada masing-masing 

mahasiswa. Hal tersebut mengajarkan sifat kerjasama, 

kepatuhan kepada pemimpin, kedisiplinan, tanggung jawab dan 

lain- lain. 

b. Mengelola waktu secara efektif antara waktu belajar malam di 
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asrama. Belajar di kelas berbeda dengan belajar di asrama, itu 

karena belajar di kelas waktu dan tempatnya sudah ditetapkan 

sehingga hasilnya lebih teratur dan terarah, berbeda halnya 

dengan belajar di asrama kerena hal tersebut dituntut kesadaran 

dari mahasiswa itu sendiri untuk mengulangi pelajaran yang lalu 

atau mempersiapkan pelajarannya untuk esok hari. 

c. Pembiasaan untuk membersihkan kamar tidur, mencuci pakaian, 

alat makan dan lain-lain. 

Selain itu upaya yang dilakukan dosen Ma’had Al-Birr dalam 

melaksanakan metode mujahadah dan riyadah kepada peserta didiknya 

dengan cara membiasakan kepada peserta didik seperti yang 

disampaikan oleh Zaenal Abidin  yaitu: 

“Untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah di masjid 
ketika mereka berada di dalam kampus Ma’had Al_Birr atau ketika 
berada mereka di asrama. Hal ini sangat disambut baik oleh para 
dosen dan mahasiswa khususnya pada sholat zuhur dan asar karena 
selain sholat berjamaah mendapatkan pahala lebih banyak dari pada 
sholat sendiran, mereka juga mampu berinteraksi dan bermasyarakat 
dengan mahasiswa dan para dosen dari fakultas-fakultas lainnya 
yang berada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar ” 
(Zaenal Abidin.SH. M.HI, wawancara hari Ahad  tanggal 7 Juli 2022 
di Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar). 

Hasil wawancara tersebut dapat difahami bahwa pada umumnya 

agama seseorang ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman serta 

latihan-latihan yang dilaluinya sehingga dengan sendirinya akan 

mempunyai kecenderungan kepada hidup dalam aturan-aturan agama. 

Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa metode pembinaan dengan 

pembiasaan memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembinaan 
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akhlak peserta didik. 

Metode pembinaan dengan ber-mujahadah dan riyadah sangat 

efektif digunakan oleh para orang tua, guru dan masyarakat dalam proses 

pembinaan akhlak. Salah satu metode pembinaan akhlak dalam 

pandangan agama adalah dengan melakukan metode pemberian 

perhatian yang baik kepada peserta didik agar mereka merasa selalu 

dicintai dan disayangi. Yang dimaksud pembinaan dengan perhatian 

adalah mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti 

perkembangan peserta didik dalam pembinaan akidah dan moral, 

persiapan spiritual, dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi 

pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya. Menurut hasil observasi 

studi dokumentasi penulis pada Selasa tanggal 22 Juni 2022, Ma’had Al-

Birr sangat memperhatikan prihal akhlak pada peserta didiknya, itu 

terbukti pihak Ma’had Al-Birr menunjuk para dosen untuk menjadi musyrifu 

al- fasli(wali kelas) ketika di dalam kampus serta musyrifu al-sa£an 

(koordinator di asrama) ketika mereka di asrama agar mampu 

memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dan yang berkembang pada 

kelas atau level yang ditugaskan kepadanya ( Hasil observasi penulis di 

dalam kampus Ma’had 10 Juli 2022 ). 

3. Metode Tanya Jawab dan Diskusi 

 Metode tanya jawab adalah cara mengajar dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Metode ini bertujuan untuk 

menstimulus anak didik berpikir dan membimbingnya dalam mencapai 
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kebenaran (Abdul Majid dan Ahmad Zayadi 2005, hal. 138). Hal tersebut 

menjelaskan penerapan metode tanya jawab untuk menggiring manusia 

ke arah kebenaran dengan menggunakan berpikir yang logis. Dalam 

proses belajar mengajar, tanya jawab dijadikan salah satu metode untuk 

menyampaikan materi pelajaran dengan cara guru bertanya kepada anak 

didik atau sebaliknya. 

Diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya 

memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang 

masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat 

pendapatnya. Untuk menggunakan metode ini hendaknya jangan 

menghilangkan perasaan obyektivitas dan emosionalitas yang dapat 

mengurangi bobot pikir dan pertimbangan akal yang semestinya (Majid 

2005, hal. 141). Menerapkan metode ini untuk tukar menukar informasi, 

pendapat dan pengalaman antar anak didik dan guru agar mendapat 

pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang agama. 

Metode ini sering sekali dipakai di Perguruan Tinggi dalam 

pembelajaran, karena metode ini membutuhkan kematangan pemikiran 

dan pengalaman. Kepada guru yang menerapkan metode ini untuk 

memperhatikan kelemahan dari metode ini, sehingga kelemahan tersebut 

dapat ditanggulangi atau dihindari. Dalam penggunaan metode ini guru 

mengusahakan seluruh murid ikut berpartisipasi, usahakan semua murid 

dapat giliran berbicara dan memperhatikan taraf kemampuan siswa serta 

guru untuk memimpin langsung ketika tingkat kesukaran yang 
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memerlukan pemecahan yang serius. 

Salah satu metode yang digunakan oleh Ma’had Al-birr Unismuh 

Makassar dalam melaksanakan proses belajar mengajar yaitu dengan 

metode tanya jawab dan diskusi. Hasil wawancara dengan Ust. H. Anshar 

Sulthan, Lc. MA yang dilakukan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 

sebagai Kabid 1 bidang akademik di ma’had membenarkan bahwa para 

dosen/pengajar ketika melaksanakan proses belajar mengajarnya di kelas 

mengunakan beberapa metode, salah satunya adalah metode tanya 

jawab dan diskusi di dalam kelas bersama para peserta didik. 

4. Metode Reward dan Punishment 

Salah satu metode yang dapat memberikan pengaruh dalam 

pembentukan jiwa anak adalah dengan metode Reward dan Punishment. 

Memberikan penghargaan atau hukuman adalah sebagian tuntunan dan 

perbaikan, bukanlah hardikkan atau balas dendam. Karena pendidik harus 

mempelajari terlebih dahulu tabiat dan sifat anak sebelum memberikan 

hukuman, mengajak agar si anak sendiri turut serta dalam memperbaiki 

kesalahan yang dilakukannya. Di sisi lain bahwa hukuman perlu 

dilaksanakan, jika anak tidak berhasil dididik dengan nasihat yang lemah 

lembut karena tetap melaksanakan kesalahan. Tujuan pemberian 

hukuman ini adalah untuk memperbaiki perilakunya. 

Penjelasan di atas, memberikan gambaran bahwa penggunaan 

metode hukuman dalam membina akhlak anak khususnya akhlak peserta 

didik dapat ditempuh setelah semua metode digunakan. Dengan demikian 
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metode hukuman dalam mendidik tidak secara terus menerus 

dipergunakan melainkan hanya dalam keadaan terpaksa. Jika 

pembentukan akhlak tidak berhasil dengan metode keteladanan dan 

pemberian pelajaran, beralihlah kepada metode pahala dan sanksi atau 

metode janji harapan dan ancaman ( at-targib wat tarhib ). Sebab Allah 

Swt. pun sudah menciptakan surga dan neraka, dan berjanji dengan surga 

itu serta mengancam dengan neraka.  

Menurut Mu’tashim billah.  sebagai kabid 2 bidang kemahasiswaan 

mengungkapkan bahwa: 

“Ma’had Al-Birr pun melaksanakan metode penegakan disiplin ketika 
ada mahasiswa yang berprestasi akan diberikan penghargaan 
kepadanya dengan cara memberikan kitab kitab turats. Sebaliknya 
ketika mahasiswa tidak melaksanakan tugas yang diberikan serta 
telah ditempuh semua cara untuk mengingatkan peserta didik yang 
bermasalah tersebut maka akan diberikan sanksi atau hukuman. 
Sanksi yang diberikan dari hal yang terkecil seperti menghafal kosa 
kata bahasa Arab atau menghafal  dan hadis sampai hal yang berat 
seperti mengeluarkan peserta didik tersebut dari ma’had (Hasil 
wawancara Jum’at tanggal 15 Juli 2022 di Ma’had Al-Birr Unismuh 
Makassar ). 

Dalam pemberian sanksi harus sesuai pelanggaran yang dilakukan 

dan sanksi tersebut dijatuhkan menurut tahap-tahapnya, karena di antara 

mereka ada yang cukup diisyaratkan saja sudah menghentikan 

perbuatannya, ada yang belum berhenti hingga dinasehati, ada pula yang 

berhenti dengan tindakan fisik atau di drop out ( DO ) dan rasib  tinggal 

kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Juli 2022 dengan 

wakil Mudir Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Ali 
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Bakri. S.Sos Bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan 

pembinaan kepada mahasiswa adalah: 

a. Memberikan penjelasan kepada semua mahasiswa tentang 

program pembinaan atau kegiatan yang harus mereka 

lakukan dan mereka taati, 

b. Kewajiban kepada mahasiswa untuk mematuhi dan 

menerapkan peraturan, memberi sanksi kepada mahasiswa 

yang melanggar, berupa sanksi ringan, sedang dan berat, 

sesuai dengan tingkat kesalahannya, 

c. Mengevaluasi kinerja para dosen. Di samping itu, agar 

pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan 

mencapai tujuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan 

kerja sama dengan semua pihak yang ada di Ma’had Al-birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar, di antaranya adalah 

bekerja sama antar semua kabid 1,2 dan 3 dengan dosen 

ma’had, dalam hal ini peran serta mereka guna membantu 

keberhasilan program pembinaan akhlak mahasiswa 

tersebut. 

Selain kerja sama untuk melihat berhasil atau tidaknya program 

pembinaan yang dilaksanakan, maka perlunya evaluasi atau pengawasan 

oleh pihak-pihak yang terkait. Penegakan disiplin di lingkungan ma’had 

merupakan hal yang paling ditekankan di ma’had bagi para peserta didik. 

Sebab dengan adanya disiplin membuat mahasiswa merasa dikontrol, 
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diatur dan lain sebagainya, sehingga akibat dari pelanggaran disiplin itu 

mahasiswa akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia 

langgar dari disiplin tersebut. 

5. Metode Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif dan Bernuansa 

Religius. Sebagai lembaga Islami yang berwawasan Imtaq dan 

Iptek, Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar 

membentuk sebuah kebersamaan yang berbeda dibandingkan 

dengan sekolah ataupun kampus pada umumnya. 

Kebersamaan yang terbentuk layaknya sebuah keluarga, karena 

seluruh mahasiswa yang tinggal di asrama tidak hanya bersama ketika 

selama pembelajaran di kelas tetapi juga kemudian hidup bersama di 

asrama. Dalam konteks inilah asrama mempunyai kedudukan dan fungsi 

yang sama dengan rumah. Para dosen pengasuh (pembina) yang ada di 

asrama mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan orang tua 

yang ada di rumah. Para pembina di asrama karena dititipkan amanah 

dari para orang tua bertanggung jawab membimbing, mengasuh, 

mengayomi dan bahkan bila perlu “menasehati” peserta didik sama seperti 

orang tua di rumah yang tertitipkan amanah anak dari Allah Swt. 

Hasil observasi dan dokumentasi pada bulan juli 2022 penulis 

menemukan bahwa masi ada kesalahan atau khilaf  pada peserta didik di 

Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar Ketika peserta didik 

dalam kondisi susah belajar, bermalas-malasan serta perbuatan yang 

buruk lainnya  maka pihak ma’had akan memberikan nasehat agar 
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mereka meninggalkan perilaku buruk yang mereka lakukan tersebut, akan 

tetapi nasehat yang disampaikan ini selalu disertai dengan cara yang baik 

dan bijaksana serta keteladanan dari orang yang memberikan nasehat itu. 

Ini menunjukkan bahwa antara satu metode yakni nasehat dengan metode 

lain yang dalam hal ini keteladanan bersifat saling melengkapi antara satu 

dengan yang lainnya. Hal tersebut dijelaskan juga oleh   Mu’tadzim billah  

dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, beliau berkata: 

 “Lingkungan Ma’had Al-Birr ini sudah tergolong dalam kondisi 
kondusif untuk proses belajar mengajar, dan tidak kami pungkiri, 
terkadang masih ada mahasiswa kami yang masih belum sadar 
atas kewajibannya seperti tidak mentaati peraturan yang sudah 
ditetapkan oleh ma’had, hanya saja cara mengingatkan bahkan 
menasehatinya harus tetap dengan cara yang baik yang benar. 
Cara mengingatkannya mungkin bisa dengan teguran lisan atau 
tulisan tergantung berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, 
tapi yang lebih penting ialah memberikan contoh yang baik terlebih 
dahulu kepada mahasiswa sebelum kita menegur atau 
menasehatinya”. ( wawancara   Jum”at tanggal 15 Juli 2022 di 
Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar ). 
 
Begitu juga hasil observasi penulis pada hari Selasa tanggal 19 Juli 

2022 dapat difahami bahwa dosen Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar 

sangat berkomitmen terhadap pembinaan keimanan kepada Allah Swt. 

Berbagai kegitan dan aktivitas dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan 

peningkatan keimanan kepada Allah Swt. Kajian-kajian kitab yang 

dilaksanakan di masjid setiap malam atau melalui ceramah-ceramah 

umum adalah merupakan bentuk aktivitas untuk meningkatan 

pengetahuan peserta didik akan kekuasaan Allah yang kemudian 

menjadikan keimanan peserta didik kepada Allah Swt. meningkat dan 

makin kuat.  
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   Disamping itu pembinaan dalam pelaksanaan ibadah, baik ibadah 

wajib maupun sunah, misalnya shalat berjamaah juga mempunyai tujuan 

sama, yang harapannya adalah agar penghuni asrama (pembina/orang 

tua, peserta didik) menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Selain itu 

asrama juga harus menjadi tempat pembinaan akhlak. Etika dalam 

beribadah, etika bergaul, etika makan minum, etika berpakaian, serta 

pembinaan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, solidaritas, kerjasama 

maupun aspek kerapihan dan kebersihan adalah merupakan hal-hal yang 

menjadi konsen asrama ma’had dalam melakukan pembinaan kepada 

peserta didik. Pembinaan tersebut dilakukan dengan satu maksud yaitu 

agar peserta didik tumbuh menjadi mahasiswa yang berakhlak yang mulia. 

Selain itu, Materi dan buku rujukan tentang akhlak yang digunakan 

di ma’had Al-Birr sangat mencukupi, setidaknya ruang perpustakaan 

ma’had dipenuhi dengan buku-buku di segala bidang keIslaman yang 

didalamnya mengandung pembahasan akhlak seperti , Tafsir, Hadist, 

kitab Akidah, Fiqih, Akhlak, Kitab Ta’llm alMuta’allim, buku al-Akhlaq li al-

Banln wa al-Banat dan lain-lain. 

Tabel 8 

Daftar Buku Materi Pembelajaran di Ma’had Al-Birr 

No Judul Buku Penerbit Level 
1 al-Qur ’an al-Karlm Semua Cetakan Tamhldy 
2 al-Saqafah al- 

Islamiyyah 

 Tamhldy سلسلة تعليم اللغة العربية 

3 al-Arabiyyatu Baina 

Yadaika Jilid 1 

 Tamhldy سلسلة تعليم اللغة العربية 

4 Imla’  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 1 
5 Tadrlbatu al-lughah  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 1 
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6 Aswat  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 1 
7 Tafsir  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 1 
8 Qira ’ah  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 1 
9 Ta’bir Syafawly  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 1 
10 Ta’bir Tahririy  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 1 
11 Imla’  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 2 
12 Tafsir  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 2 
13 Hadis  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 2 
14 Nahwu  العربية سلسلة تعليم اللغة  Level 2 
15 Sarf  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 2 
16 Qira ’ah  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 2 
17 Ta’bir Syafawiy  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 2 
18 Ta’bir Tahririy  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 2 
19 Imla’  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
20 Hadis  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
21 Fiqih  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
22 Tauhid  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
23 Saqafah Islamiyyah  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
24 Nahwu  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
25 Sarf  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
26 Qira ’ah  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
27 Ta’bir Syafawiy  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
28 Ta’bir Tahririy  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
29 Adab  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
30 Imla’  تعليم اللغة العربية سلسلة  Level 3 
31 Tarikh Islamiy  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 3 
32 Tafsir  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
33 Hadis  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
34 Fiqih  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
35 Tauhid  العربية سلسلة تعليم اللغة  Level 4 
36 Saqafah Islamiyyah  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
37 Nahwu  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
38 Sarf  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
39 Qira ’ah  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
40 Ta’bir Syafawiy  العربية سلسلة تعليم اللغة  Level 4 
41 Ta’bir Tahririy  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
42 Adab  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
43 Imla’  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
44 Balaghah  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
45 Usul Fiqh  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 
46 Tarikh Islamiy  سلسلة تعليم اللغة العربية Level 4 

 

Bahan ajar adalah materi yang harus dipelajari peserta didik 

sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi 
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dasar. Materi pembelajaran  adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang harus diajarkan oleh guru/dosen dan harus dipelajari oleh peserta 

didik untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selain 

itu, materi ajar merupakan seperangkat materi/substansi pelajaran yang 

disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan materi 

ajar memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu kompetensi 

atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan 

terpadu. Materi ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan 

guru/dosen untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. 

Hasil observasi penulis pada tanggal 19 Juli 2022 di kampus 

ma’had Al-Birr Unismuh Makassar bahwa kurikulum dan silabus amat 

sangat penting dalam pembinaan akhlak peserta didik karena seorang 

peserta didik dapat mengambil informasi, ilmu, pengalaman bahkan 

terobsesi terhadap penulis buku tersebut atau mengambil pelajaran dari 

apa yang ditulis oleh penulis buku tersebut. Terbukti penulis pernah 

bertanya kepada para mahasiswa yang duduk di semester dua di ma’had 

Ma’had Al-Birr ini ingin menjadi seperti para ulama Islam setelah penulis 

membacakan tentang biografi para ulama Islam dahulu kala seperti Imam 

Bukhori, Imam Muslim, Imam Syafi’i dan lain-lain. 

Perpustakaan sesuai dengan tujuan fungsinya yang sejalan dengan 
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fungsi dan tujuan pendidikan yaitu untuk menamkan nilai luhur/akhlak dan 

mendewasakan seorang peserta didik, membantu proses pembinaan yang 

sedang berlangsung karena perpustakaan merupakan sarana pendidikan, 

dan merupakan salah satu tujuan pendidikan yaitu tujuan perantara. 

Dengan adanya perpustakaan peserta didik dapat terbantu dalam mencari 

buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan belajar atau melakukan obyek 

kajian terhadap suatu buku, hal inilah yang menjadi tujuan perantara 

tersebut yaitu sarana untuk memberikan informasi kepada peserta didik 

untuk membantu proses perkembangan intelejen peserta individu. 

Membanjirnya  informasi dalam skala global, perpustakaan 

diharapkan tidak hanya menyediakan buku bacaan saja namun juga perlu 

menyediakan sumber informasi lainnya, seperti bahan audio-visual dan 

multimedia, serta akses informasi ke internet. Akses ke internet ini 

diperlukan untuk menambah dan melengkapi pengetahuan anak dari 

sumber lain yang tidak dimiliki oleh perpustakaan di lembaga pendidikan. 

Menyikapi hal ini pustakawan sekolah dan guru perlu mengajarkan kepada 

peserta didik untuk dapat mengenali jenis informasi apa saja yang 

diperlukan dan menelusurinya melalui sumber informasi tersebut di atas. 

Untuk itu diperlukan program pengetahuan tentang literasi informasi di 

kampus. Dengan mengikuti program semacam itu peserta didik diarahkan 

memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah melalui informasi yang 

diperolehnya. Kemampuan ini juga kelak akan bermanfaat di kemudian 

hari dalam meniti perjalanan kariernya. Sejalan dengan keinginan untuk 
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mewujudkan sebuah perpustakaan sebagaimana disebutkan, tentu harus 

ada kerja sama dan sinergi, termasuk apresiasi terhadap perpustakaan di 

antara para pustakawan sekolah, dosen dan Mudir ma’had. 

Tabel 9 

Daftar Buku Akhlak Perpustakaan Ma’had Al-Birr 

No Judul Penulis Bahasa/jilid 

Jilid 1 Akhlak Rasulullah Saw. Ahmad Najieh Indonesia / 1 

2 
Pendekatan Studi Islam 

dalam Teori dan Praktek 
Dr. H. M. Atho Mudzhar Indonesia / 1 

3 Hakikat Amal Imam al-Ghazali Indonesia / 1 

4 
Ikhlas Sebagai Mutiara 

Amal Menuju Ridho Ilahi 
Labib MZ Indonesia / 1 

5 
Risalah Pembersih Jiwa Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, 

M.Si 
Indonesia /1 

6 Siar A’lamu al-Nubala ’ 
Syamsuddin Muhammad al- 

Zahabiy 
Arab / 17 

7 
Khazanatu al-Adab Wa 

Lubba Lubabi Lisani al- 

‘Arab 

Abdul Qadir bin Umar al- 

Baghdadiy 
Arab /10 

8 Kitabu al-Bukhala ’ 
Abu Usman Amru bin Bahr al- 

Hafidz 
Arab / 1 

9 al-Targhlb Wa al-Tarhib 
Syamsuddin Muhammad bin 

Ahmad bin ‘Usman al-Zahabiy 
Arab / 1 

10 al-Slrah al-Nabawiyyah 
Abu Muhammad Abdul Malik 

bin Hisyam 
Arab / 1 

11 Qasasu al-Anbiya ’ Isma’il bin Kasir al-Dimasyqiy Arab / 1 

12 al-Sirah al-Nabawiyyah Fl 

Dowi al-Masadir al- Asliyyah 
Dr. Mahdiy Rizkullah Ahmah Arab / 2 

13 al-Rahiqu al-Makhtum 
Shofiyyurrahman al- 

Mubarakfuriy 
Arab / 1 

14 
Badar al-Kubra al- 

Madlnatu Wa al-Ghazwah 

Dr. Muhammad Abduh 

Yamaniy 
Arab / 1 

15 
Rijalun Mubasyyaruna Bi al-

Jannah 
Ahmad Jalil Jum’ah Arab / 1 

16 
Nisa ’ Mubasyylratu Bi al- 

Jannah 
Ahmad Jalil Jum’ah Arab / 1 

17 Mausu ’atu al-Sahabiyyat Muhammad Sa’id Mubayyadh Arab / 1 
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18 
‘Asru al-Khilafah al- 

Rasyidah 
Dr. Akram Dhiya’ al-‘Umariy Arab / 1 

19 
Suarun Min Hayati al- 

Sahabah 

Dr. Abdul Rahman Ra’fat al- 

Basya 
Arab / 1 

20 
Suarun Min Hayati al- 

Sahabiyyat 

Dr. Abdul Rahman Ra’fat al- 

Basya 
Arab / 1 

21 
Suarun Min Hayati al- Tabi 

’in 

Dr. Abdul Rahman Ra’fat al- 

Basya 
Arab / 1 

22 al-Fawaid Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Arab / 1 

23 al-Raid 
Mazin bin Abdul Karim al- 

Farih 
Arab / 4 

24 al-Tazkirah 
Syamsuddin Abi Abdirrahman 

Muhammad bin Ahmad al- 

Qurtubiy 

Arab / 1 

25 Qazaifu al-Haq 
Muhammad al-Ghazaliy 

Arab / 1 

 

Hasil observasi dan di Perpustakaan Ma’had Al-Birr pada 19 juli 2022. 

Memang, proses belajar peserta didik tidak hanya dilakukan di 

sekolah/ kampus. Istilah long life education harus tertanam betul dan 

diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Terutama 

menanamkan akhlak/nilai-nilai yang baik pada mereka. Perpustakaan 

dapat mengajarkannya tentang rasa tanggungjawab dalam meminjam dan 

menjaga koleksi dari kerusakan/hilang, membiasakan aktifitas membaca 

dalam mengisi jam istirahat, serta kebiasaan baik lain yang tercermin 

dalam tata tertib maupun peraturan perpustakaan. Pihak kampus 

berkewajiban mem-back up peraturan yang dikeluarkan oleh 

perpustakaan. Diharapkan dengan penanaman akhlak/nilai-nilai yang baik 

ini, mahasiswa dapat lebih bertanggungjawab dalam kehidupan sosialnya, 

menjadi taat pada orang tua dan bapak ibu guru, serta menjadi warga 

masyarakat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. 
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Karya yang bermutu dan prestasi hanya bisa diraih dengan adanya 

kemauan dan kebiasaan mahasiswa untuk terus belajar, lewat membaca 

di perpustakaan. Kegemaran membaca yang sudah terbudaya di kalangan 

mahasiswa, harus diimbangi perpustakaan dengan menyediakan koleksi 

yang bermutu dan bervariasi. Setiap mata pelajaran yang diajarkan dalam 

kurikulum harus di-back up dengan baik oleh perpustakaan. Mahasiswa 

yang menerima pelajaran di kelas, harus terus dimotivasi untuk terus 

belajar mengembangkan ilmunya melalui proses membaca di 

perpustakaan. Membaca adalah pintu gerbang yang akan membuka 

cakrawala ilmu pengetahuan. Membaca memiliki peranan yang cukup 

besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Apabila seseorang 

membaca buku-buka yang baik dan berguna maka hal tersebut bisa 

menjadi sebab seseorang memiliki keperibadian yang baik, sebaliknya 

apabila yang dibaca adalah buku-buku yang buruk, maka hal itu bisa 

menjadi sebab seseorang memiliki kepribadian yang buruk. 

Hasil wawancara dengan   Ali Bakri  sekaku Wakil direktur ma’had 

Al-Birr pada tanggal 20 Juli 2022 menjelaskan bahwa : 

 ”Hubungan  perpustakaan dan pembinaan di lembaga 
pendidikan adalah dari perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu 
pengetahuan dan pusat kegiatan belajar serta sumber ide-ide baru 
yang dapat mendorong kemauan para mahasiswa untuk dapat 
berpikir secara rasional. Mahasiswa dapat mencari informasi-
informasi yang diperlukan dan dapat terjalin sinergi antara 
pustakawan dan mahasiswa yang akan berbuah prestasi bagi 
mahasiswa dan kinerja yang baik bagi pustakawan sehingga 
perpustakaan sangat berperan dalam peningkatan prestasi belajar 
peserta didik sebab dapat mencerdaskan penggunanya, khususnya 
dalam mencetak mahasiswa yang berprestasi. Terwujudnya 
perpustakaan yang berdayaguna diawali dari timbulnya kesadaran 
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akan pentingnya pendirian, pengelolaan, penataan, dan 
pengembangan perpustakaan berdasarkan manajemen 
perpustakaan yang benar”. 
 

6. Metode Keteladanan 

Keteladanan dalam pembinaan merupakan metode yang 

berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan 

membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak . Mengingat 

pendidik adalah seseorang figur yang terbaik dalam pandangan anak yang 

tindak-tanduk dan sopan santunnya akan ditiru oleh peserta didiknya. 

Bahkan bentuk perkataan, perbuatan dan tindaktanduknya, akan 

senantiasa tertanam dalam keperibadiannya. 

Kualifikasi dosen yang disyaratkan oleh ma’had untuk 

menumbuhkan akhlak mulia pada peserta didik adalah selain mereka 

adalah alumni Timur Tengah mereka juga harus memiliki kematangan 

intelektual, kematangan psikologis, kematangan sosial, kematangan 

perilaku dan kematangan spiritual agar mampu memberikan contoh yang 

baik kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, masalah keteladanan 

menjadi faktor penting dalam menentukan baik-buruknya peserta didik. 

Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani, dan 

menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

agama maka akan diikuti oleh para peserta didiknya, begitu pula 

sebaliknya, jika pendidik adalah seorang pembohong, penghianat, orang 

yang kikir, penakut, dan hina, maka si anak akan tumbuh dalam 

kebohongan, khianat, durhaka, kikir, penakut dan hina. Oleh sebab itu Ali 
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bakri  selaku wakil direktur ma’had dan juga sebagai pengurus harian 

AMCF mengatakan bahwa: 

“Asia Muslim Charity Foundation(AMCF) sangat ketat menseleksi 
calon dosen dan karyawan yang akan ditugaskan dan bekerja di 
setiap ma’had binaannya, para calon dosen yang direkrut diwajibkan 
memiliki ijazah luar negeri atau dengan kata lain alumnus luar negeri 
seperti universitas timur tengah yang terkemuka yang telah 
mendapatkan akriditasi dari Kementerian Agama RI atau 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan memeliki nilai 
minimal Jayyid serta harus mengikuti training terlebih dahulu selama 
satu minggu yang diselenggarakan oleh AMCF dengan tutor yang 
berpengalaman di bidangnya yang dihadirkan oleh AMCF dari timur 
tengah dan mereka diwajibkan menandatangani SOP. Itu semua 
dilakukan pihak ma’had agar para dosen dan karyawan nantinya 
mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan karyawan yang 
sekaligus sebagai teladan bagi peserta didik dengan baik”. (Hasil 
wawancara pada tanggal 20 Juli 2022 di Ma’had Al-Birr Unismuh 
Makassar ). 

Menurut hasil observasi dan dokumentasi penulis pada awal bulan 

Juli 2022, penulis mendapatkan bahwa para dosen Ma’had Al-Birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar di setiap harinya selalu 

memberikan teladan kepada kepada peserta didiknya, dimulai dari cara 

dan tutur bahasanya yang santun, berpakaian rapi dan bersih, mentaati 

peraturan yang ditetapkan oleh ma’had, masuk kelas dan keluar kelas 

tepat waktu, tidak merokok, sholat berjamaah zuhur dan asar di masjid 

kampus, bahkan para dosen yang rumahnya berdekatan dengan ma’had 

ikut serta dalam menjaga dan membersihkan kampus ketika ada kerja 

bakti yang diadakan oleh kampus Ma’had Al-Birr. Oleh karena itu, metode 

keteladanan merupakan metode yang paling membekas pada anak didik, 

ketika si anak menemukan pada diri orang tuanya dan pendidiknya suatu 

teladan yang baik dalam segala hal, maka ia telah memahami prinsip-
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prinsip kebaikan yang dalam jiwanya akan membekas berbagai etika. 

Teladan yang diberikan tidak cukup hanya sekedar memberikan 

teladan yang baik, tetapi dia harus menghubungkan teladan tersebut 

dengan akhlak mulia Rasulullah sebagai teladan yang baik umat Islam di 

sepanjang sejarah. Dengan demikian, dalam membina peserta didik 

dengan keteladanan, seorang dosen maupun orang tua hendaknya dapat 

bersikap dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang 

dapat dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. seperti selalu berbicara 

dengan jujur, lemah lembut, sabar, ikhlas, serta banyak bersyukur dan 

sebagainya. Sikap demikian akan berpengaruh dan ditiru oleh peserta 

didik terutama pada masa remaja karena masa remaja adalah suatu 

periode kenyataan bagi anak. Ia tidak mudah percaya, kondisi jiwanya 

labil dan mudah tergoncang. Untuk itu jiwanya membutuhkan siraman 

keagamaan melalui suri tauladan yang dicontohkan dalam sisi-sisi 

kehidupan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat di 

sekelilingnya.Akhlak Mahasiswa Ma’had Al-Birr Universitas 

muhammadiyah Makassar 

Realita hasil observasi penulis pada 23 juni hingga 20 juli 2022 di 

Ma’hadAl-Birr Universitas muhammadiyah Makassar mendapatkan bahwa 

akhlak mahasiswa secara umum dapat dikatakan sudah baik dengan 

aktivitas dan kegiatan yang diterapkan melalui aspek akhlak, hal-hal 

mendasar mengenai akhlak yang baik (mahmudah), takwa kepada Allah 

dalam tingkah laku, watak, perangai dan budi pekerti serta aktif dan 
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mengikuti program yang telah diterapkan di lembaga maupun di asrama 

Ma’had Al-Birr. karena berdasarkan observasi yang dilakukan selama 

penulis melakukan penelitian, mahasiswa aktif mengikuti kegiatan di 

Ma’had Al-Birr. Untuk mengetahui realita akhlak Mahasiswa penulis 

melakukan pengamatan guna mengetahui realita akhlak mahasiswa 

Ma’had Al-Birr. 

Mahasiswa tersebut berada dalam komplek yang juga 

menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan 

keagamaan lainnya. Demikian juga di asrama Ma’had Al-Birr tersebut bagi 

mahasiswa atau para mahasiswa yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap di asrama memiliki pembinaan lebih dari guru, ustadz dan 

ustadzah di asrama dengan adanya kegiatan-kegiatan tambahan yang 

telah diprogramkan dan diterapakan. Menurut Lukman Abd Shamad. 

selaku Mudir Ma’had : 

“Akhlak mahasiswa di Ma’had Al-Birr, sudah sesuai dengan akhlaq 
mahmudah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Serta 
mahasiswa aktif dan mengikuti program yang telah diterapkan baik 
program yang ada di lembaga maupun di asrama. Selain itu dengan 
adanya program yang ada di Ma’had Al-Birr akhlak mahasiswa 
semakin meningkat lebih baik apalagi adanya kebijakan-kebijakan 
tertentu yang diterapkan oleh pihak penyelenggara Ma’had Al-Birr 
dalam meningkatkan akhlaq mahmudah mahasiswa seperti adanya 
pengajian atau halaqoh dan lain-lain.” (Ustadz H.Lukman Abd 
Shamad.Lc, wawancara Tanggal 3 Juli 2022 di Ma’had Al-Birr 
Unismuh Makassar). 

Dalam menghadapi tantangan zaman dan era globalisasi ini, yang 

banyak pengaruhnya terhadap masyarakat apalagi pada mahasiswa yang 

mana itu merupakan masa-masa teransisi yakni masa dimana 
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bergejeloknya jiwa pada anak itu dan ingin mencoba sesuatu yang baru, di 

sinilah peran ma’had yakni untuk mengarahkan mereka dan membimbing 

mereka dengan sentuhan-sentuhan pendidikan agama Islam. Di mana 

kehadiran ma’had ini sebagai agent perubahan sosial dan pembenahan 

akhlak yang mana menyeru pada kebaikan. Oleh karena itu agar mental 

menjadi baik, maka sifat- sifat yang tercela seperti syirik, kufur, aniaya, 

dengki, ‘ujub, nifaq, riya ’ dan mengadu domba , harus benar-benar dijauhi 

agar tidak terkena gangguan kejiwaan, yang akhirnya dapat merugikan diri 

sendiri dan orang lain. Mu’tadzim billah Sebagai kabid  kemahasiswaan 

Menambahkan, bahwa: 

“Mahasiswa di Ma’had Al-Birr dari akhlaknya sudah baik dan 
mahasiswa aktif mengikuti program yang ada di Ma’had Al-Birr, 
demikian halnya materi dan kegiatan yang diberikan sudah sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa itu sendiri, dengan adanya program 
yang diterapkan sangat mendukung, dari itu dapat membantu dan 
menjadikan akhlak mahasiswa semakin meningkat, lebih baik, 
ditambah lagi adanya kebijakan tertentu yang diterapkan oleh 
Ma’had Al-Birr seperti memberikan fasilitas asrama, baik asrama 
putra maupun asrama putri”( Ust. Mu’tadzim billah. Lc. M.Pd, 
wawancara Tanggal 15 Juli 2022 di Ma’had Al-Birr Unismuh 
Makassar ). 
 
Mahasiswa remaja tentunya adalah bagian dari masyarakat, di 

tangan remajalah nasib bangsa yang akan mendatang. Oleh karena itu 

Ma’had Al-Birr ikut peduli terhadap pembinaan akhlak mahasiswa 

khususnya mahasiswa yang berada di Ma’had Al-Birr, agar mereka 

menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, agama, dan bangsa. 

Secara keseluruhan untuk mempermudah melihat realita akhlak 

mahasiswa Ma’had Al-Birr penulis tuangkan kedalam bentuk uraian 
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melalui aspek akhlak dapat diketahui melalui hal-hal mendasar mengenai 

akhlak yang baik (mahmudah) dan akhlak buruk (mazmumah) beserta 

contohnya, dari hasil observasi dan hasil dokumentasi penulis langsung di 

lokasi penelitian: 

1. Akhlak Baik (Akhlaq al-Mahmudah). 

a. Akhlak yang berhubungan dengan Allah. Mahasiswa Ma’had Al-

Birr menjalankan perintah Allah Swt. seperti sholat lima waktu, 

sholat sunah, berpuasa, mengaji, do’a dan lain-lain. 

b. Akhlak terhadap diri sendiri. Mahasiswa Ma’had Al-Birr sabar 

dalam menerima ujian, musibah, dengan menyerahkan diri 

kepada Allah, bertawakal, menepati janji, mereka saling 

mengingatkan jika dalam kesalahan dan lupa, bersyukur 

memelihara kehormatan mereka dari segala tuduhan dan fitnah, 

bersikap baik terhadap teman, saudara dan lingkungan. 

c. Akhlak terhadap keluarga, seperti berbakti kepada kedua orang 

tua, mahasiswa, tersebut patuh terhadap orang tuanya dengan 

mendengarkan nasihatnya, sopan, santun, berkata baik dan 

berkomunikasi dengan baik melalui handphone saat mereka jauh 

dari pantauan kedua orang tuanya dengan selalu memberi kabar, 

berita dan lain-lain. 

d. Akhlak terhadap masyarakat, terhadap lingkungan dan tetangga. 

Di lingkungan asrama atau Ma’had Al-Birr mahasiswa sangat 

ramah, sopan, tolong menolong dan saling memberi nasihat, 
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membantu dengan jasa terhadap sesama sesuai dengan 

kemampuan yang di miliki. Demikianpun terhadap tetangga atau 

di lingkungan masyarakat yang tidak jauh dari asrama, Ma’had Al-

Birr yang selalu berbuat baik terhadap tetangga baik tetangga 

tersebut seorang muslim atau non muslim sekalipun. 

e. Akhlak terhadap alam, memelihara, menyangi, binatang seperti 

ikan yang dibuatkan kolam di Ma’had Al-Birr yang dapat di 

manfaatkan oleh manusia dagingnya dan sebagainya, memelihara 

dan menyayangi tumbuh- tumbuhan seperti halnya tanaman 

bunga yang dirawat dengan baik di area Ma’had Al-Birr tersebut, 

di mana tumbuhan bukan hanya untuk kehidupan manusia, 

namun juga untuk kehudupan binatang sebagai mana makanan 

manusia dan hewan berasal dari tumbuh-tumbuhan(Hasil 

Observasi penulis sejak bulan juni hingga juli 2022 ). 

2. Akhlak Buruk (Akhlaq al-Mazmumah). 

Merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak 

keimanan seseorang. Seperti halnya syirik, kufur, munafik, dengki, 

mengadu domba, riya’, ‘ujub dan takabbur. Dalam hal ini sangat di hindari 

bahkan dijauhi dari lingkungan mahasiswa agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. Melalui pembiasaan baik maka hal buruk atau tercela 

tidak terjadi pada lingkungan mahasiswa, Ma’had Al-Birr demikian halnya 

manusia bukanlah makhluk yang sempurna sama halnya dengan 

mahasiswa Ma’had Al-Birr tersebut, dengan demikian untuk 
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menghindarinya bahkan menjauhinnya mereka menyibukan diri dengan 

hal positif seperti mengaji, menghafal, berdiskusi, belajar dan saling 

mengingatkan sesama teman bahkan dosen sekalipun. 

Melalui keteladanan akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya 

dengan pelajaran, instruksi dan larangan saja, sebab untuk menerima 

keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang dosen mengatakan 

kerjakanlah ini dan jangan kerjakan itu. Selain itu pembinaan akhlak dapat 

pula ditempuh dengan cara senantiasa menganggap diri ini sebagai yang 

banyak kekurangannya dari pada kelebihannya. Pembinaan akhlak secara 

efektif dapat pula dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan 

sasaran yang akan dibina. Serta adanya pembiasaaan yang dilakukan 

seperti halnya mengenai hal yang baik (mahmudah) dan menghindari 

bahkan bahkan  menjauhi akhlak buruk (mazmumah). Dengan demikian, 

jika dilihat dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian di atas 

dapat dikatakan bahwa akhlak mahasiswa Ma’had Al-Birr sudah baik 

dengan aktivitas dan kegiatan yang diterapkan. 

Program yang dikembangkan oleh ma’had untuk mendorong 

terbentuknya akhlak mulia di kalangan para peserta didik digali dari nilai-

nilai ajaran Islam. Dari hasil observasi dan dokumentasi pada 20 Juli 2022 

ditemukan setidaknya ada tujuh nilai yang dikembangkan oleh ma’had 

yang mendorong terbentuknya akhlak mulia. Adapun ketujuh nilai tersebut 

adalah: 1. Keikhlasan; 2. Kesederhanaan; 3. Kemandirian; 4. 

Kekeluargaan; 5. Kebebasan; 6. Kepemimpinan; 7. Kemasyarakatan. 
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Tradisi yang dikembangkan oleh ma’had merupakan implementasi dari 

nilai-nilai ajaran Islam untuk dijadikan sebagai kebiasaan dan budaya 

dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di ma’had. Di antara tradisi 

yang mendorong terbentuknya akhlak mulia adalah tradisi yang 

berhubungan dengan Allah contohnya shalat zhuhur dan asar berjamaah 

di masjid subulussalam al-khuri  atau masjid-masjid sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah pada waktu para peserta didik berada di 

asrama. Adapun contoh dari akhlak pada diri sendiri seperti hidup mandiri, 

menjaga kesehatan jasmani dan rohani dirinya, berpakaian yang bersih 

dan rapi dan lain-lain. Adapun akhlak yang berhubungan dengan orang 

lain contohnya mengucapakan salam serta berjabat tangan kepada 

teman-teman yang sudah dikenal atau kepada orang lain yang belum 

dikenal, dan yang berhubungan dengan lingkungan misalnya menjaga 

kebersihan kelas, kebersihan lingkungan ma’had dan kebersihan asrama 

dan lain-lain. 

Dalam mendidik para peserta didik, ma’had banyak belajar dari 

semangat dan kesungguhan para pendahulu seperti para nabi atau para 

sahabat dan ulama Islam yang mampu menjadi pemicu motivasi untuk 

mewarisinya. Keberanian dan kemuliaan Nabi Muhammad di medan 

perang, kesungguhan Imam Syafe’i dalam menggali ilmu, keluasan ilmu 

imam Ali bin Abi Thalib, ketegasan Umar bin Khatab, dan kesungguhan 

para ulama terdahulu dalam menggali dan mengkaji khasanah keilmuwan 

Islam tercatat dengan jelas dalam lembaran sejarah. Dengan demikian 
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harapan lahirnya sebuah generasi yang cerdas dan bermoral akan 

menjadi kenyataan. Generasi ini dalam pemikiran Islam disebut sebagai 

Ulul al-albab. Generasi Ulul al-Albab lah yang akan mampu melahirkan 

sebuah peradaban mulia bagi kebaikan umat manusia seluruhnya, bukan 

peradaban sekuler liberal yang terbukti telah menjerumuskan manusia 

pada sikap hidup yang liberalistik dan materialistik yang cenderung anti 

agama. 

 

Tabel 11 

Aktivitas Ma’had Al-Birr 

No Aktivitas Kegiatan 

1 Aktivitas Harian 

Aktivitas harian meliputi, sholat zuhur, asar 

berjamaah, do’a bersama, pidato bahasa arab 

di Ma’had Al-Birr, menghafal al- Qur’an, 

pembelajaran intensive dan praktek bahasa 

arab (wajib) di kelas dan belajar ilmu 

keislaman. 

2 Aktivitas Mingguan 
Aktivitas mingguan meliputi, penyelenggaraan 

sholat jum’at, kultum, Setoran ayat (muraja’ah), 

mentoring, diskusi, berpidato dan tanya jawab. 
3 Aktivitas Bulanan Aktivitas bulanan diadakan kegiatan, drama 

bahasa Arab, praktik ceramah, sholat bersama 

di masjid. 

4 Aktivitas Tahunan 
Jaulah ramadan, buka bersama, da’i, dai’ah ke 

pelosok Sumatera Selatan, class meeting, dan 

gebyar bahasa arab se-Sumatera Selatan 
 

Hasil dokumentasi di 

Ma’hac 

Ma’had Al-Birr pada 18 Juli 2022. 
 

Keterangan yang jelas dan mudah difahami, sehingga mengakui 

bahwa dengan menempuh jalan itu akan memperoleh kebaikan bagi diri 

pribadi, lahir batin, serta menguntungkan. tampak jelas bahwa jalan itu 

menuju kebaikan, dan menjauhkan kejahatan. Mana yang diperintahkan 

Tuhan jelas kalau dikerjakan akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya 
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mana yang dilarangnya kalau dilanggar pasti mendatangkan bahaya. Dan 

diperjelas di atas secara keseluruhan untuk mempermudah mengetahui 

atas sistem dakwah yang diterapkan dalam mengarahkan dan mendidik 

mahasiswa, agar terbiasa dan terbentuknya akhlak yang baik. Dapat kita 

pahami bersama bahwa pembinaan tersebut merupakan suatu badan 

pelaksana yang mengatur dan bertanggung jawab untuk membentuk 

mahasiswa yang mempunyai kemantapan jiwa dan terbentuknya akhlak 

yang baik sehingga dapat mencegah berbagai macam pelanggaran yang 

dapat merugikan bagi diri sendiri, orang lain, keluarga maupun instansi. 

 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pembinaan 

Akhlak Peserta Didik Ma’had Al-Birr 

Hasil wawancara pada 3 Juli 2022 dengan Lukman Abd Shamad. 

Lc selaku Mudir ma’had serta observasi penulis terhadap dosen dan 

mahasiswa terungkap beberapa faktor yang mendukung dan faktor yang 

menghambat pembinaan akhlak siswa di Ma’had Al-Birr Unismuh 

Makassar, antara lain: 

 

1. Faktor Pendukung 

a.  Pengaruh latar Pendidikan Mahasiswa 

Mahasiswa Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar sangat beragam dari 

sisi latar belakang pendidikan mereka, hampir separuh dari mahasiswa 

ma’had, mereka adalah alumni pondok-pondok pesanteren, madrasah 

aliyah yang mampu memberikan warna positif kepada mahasiswa yang 



118 

 

 

 

lainnya. Peserta didik yang memiliki latar belakang dari pondok pesantren 

lebih mudah untuk diarahkan dan dinasehati dibandingkan dengan peserta 

didik yang bukan dari lulusan pondok pesantren. Hal tersebut terlihat pada 

cara dan pemilihan pakaian yang digunakan oleh peserta didik ada 

perbedaan antara peserta didik lulusan pondok pesantren atau bukan dari 

lulusan pondok pesantren. 

Ketika penulis mencoba mencari informasi perihal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik yang dari lulusan pesantren sudah 

terbiasa dengan akhlak yang baik karena selain telah diajarkan di sekolah 

mereka pun telah mempraktekkannya di dalam pesantren 24 jam sehari 

semalam serta mereka menggunakan pakaian yang syar ’i serta koleksi 

pakaiannya sudah lumayan banyak sehingga bisa digunakan berganti-

ganti di setiap harinya, adapun peserta didik yang bukan lulusan pondok 

pesantren mereka beralasan masih dalam proses belajar menutup aurat 

dengan baik serta masih kurangnya pakaian syar ’i yang mereka miliki. 

b. Lingkungan 

 Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Lingkungan merupakan keluarga yang mengasuh 

dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat 

bergaul juga tempat bermain sehari-hari dan keadaan alam sekitar dengan 

iklim, flora dan faunanya. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap 

perubahan dan perkembangannya tergantung keadaan keadaan 

lingkungan anak itu sendiri serta jasmani dan rohaninya. Tidak dipungkiri 
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bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

dalam pengetahuan dan sikap keseharian seseorang, melalui pendidikan 

pula semula tidak tahu menjadi tahu, semula kurang pandai menjadi 

pintar, semula biadab menjadi orang yang beradab, dan lain sebagainya. 

c.  Minat  dan motivasi mahasiswa. 

Minat  dan motivasi mahasiswa yang tinggi untuk mengikuti setiap 

kegiatan yang ada di Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar.hal ini 

menyebabkan mahasiswa memiliki prestasi yang bagus, begitu juga 

dengan mahasiswa yang memang kurang memperhatikan dan lain-lain 

akan susah memahami pelajaran dan tidak maksimal dengan kegiatan di 

ma’had. Teori behaviorisme menjelaskan belajar adalah perbuatan 

perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara kongkrit. Perubahan 

terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan 

perilaku reaktif berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans adalah 

tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun 

eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah 

akibat atau dampak, berupa reaksi terhadap stimulans. Faktor lingkungan 

penentu tunggal dari tingkah laku manusia. Aliran ini menganggap bahwa 

lingkungan hidup ini mempengaruhi pembinaan keperibadiaan. Meskipun 

tidak sepenuhnya benar, realita menunjukan kearah yang demikian. Orang 

yang bertempat tinggal di daerah pinggiran pantai akan berbeda dengan 

orang bertempat tinggal di kota. 

d. Faktor sarana dan prasarana. 
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Factor  pendukung yang utama dalam pembinaan akhlak pada 

mahasiswa, karena didukung oleh  lingkungan yang kondusif serta sarana 

dan prasarana yang tersedia sehingga membantu kelancaran proses 

pembinaan tersebut.

e. Dukungan dari dosen dan orang tua 

Dukungan dari dosen dan orang tua menjadi modal utama para 

mahasiswa dalam mengikuti semua kajian-kajian yang ada di Ma’had Al- 

Birr 

 

2. Faktor Penghambat 

Perjalanan sebuah proses pendidikan dan pembinaan, tentu akan 

ditemukan faktor- faktor penghambat, di samping faktor pendukung 

tentunya. Faktor pendukung, tentu berdampak positif karena akan sangat 

membantu dalam mencapai tujuan proses pembinaan. Sedangkan faktor 

penghambat adalah faktor yang sedapat mungkin harus diatasi dan 

dicarikan solusi agar tidak mengganggu proses pendidikan dan 

pembinaan. Begitu juga dalam pelaksanaan program pembinaan akhlak di 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar. Ada beberapa faktor menjadi kendala-

kendala(penghambat) yaitu, faktor internal dan external, berikut adalah 

hasil observasi peneliti di lapangan: 

Terdapat beberapa hambatan internal serta eksternal menjadi 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan metode pembinaan akhlak di 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar, diantaranya ialah: 

1. Belum optimalnyanya pembinaan pada mahasiswa non asrama. 
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Hasi observasi yang penulis lakukan di ma’had Al.Birr menemukan 

bahwa mayoritas mahasiswa ma’had Al-Birr tinggal di luar asrama ( non 

asrama ) yang hanya mendapatkan pembinaan pada saat waktu 

perkuliaahan dan kurang mendapatkan pembinaan secara terus menerus  

padahal Keberadaan asrama bagi mahasiswa/i memiliki peran yang 

sangat strategis, tidak hanya sebagai lingkungan tempat tinggal, akan 

tetapi juga menjadi lingkungan pengembangan kepribadian dan keislaman 

Mahasiswa/i Binaan, sehingga visi Menjadi Ma`had Bahasa Arab yang 

Terkemuka dan Model dalam memajukan dan memadukan pendidikan 

bahasa Arab, dakwah dan pengabdian pada masyarakat. akan datang 

dapat terwujud dengan baik, begitu pula misi Menghasilkan Da`i yang 

mumpuni dalam bidang bahasa Arab, berakhlak mulia, berkompetensi 

akademik dan profesional tinggi serta berkarakter pembelajar sepanjang 

hidup. Adapun upaya ma’had untuk meningkatkan dan mengoptimalkan 

pembinaannya ialah dengan cara Mewajibkan asrama bagi seluruh 

mahasiswa sebagai wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan bagi 

Mahasiswa Binaan demi terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, 

berakhlak mulia, berilmu, serta tangguh sebagai pilar utama 

Muhammadiyah. 

2. Perbedaan latar belakang keluarga peserta didik. 

Perbedaan latarbelakang keluarga (perbedaan tingkat ekonomi, 

bahasa dan kebiasaan) menjadi salah satu faktor yang menghambat 

dalam pembinaan karakter di ma’had. sebagai contoh, ada mahasiswa 
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yang hanya dengan perintah dengan kata-kata mudah untuk mengerti dan 

memahami lalu melaksankan suatu kebiasaan positif yang ada di 

lingkungan ma’had, ada pula mahasiswa yang sangat sulit untuk 

melaksanakan hal tersebut. Mahasiswa seperti ini akan mengikuti perintah 

apabila telah diberikan sanksi tertentu. Sifat-sifat mahasiswa seperti ini 

merupakan salah satu hal yang disebabkan adanya perbedaan 

latarbelakang peserta didik. 

3. Factor kesadaran 

Faktor kesadaran adalah factor yang  sangat membantu dalam 

pembinaan akhlak tanpa kesadaran maka akan menghambat pelaksanaan 

seperti halnya mahasiswa yang selalu hanya menunggu perintah, dan 

kurang memiliki inisiatif sendiri dalam melaksanakan tugas, sehingga 

menghambat dalam penerapan akhlak sesuai yang di inginkan. 

Adapun kendala secara eksternal diantaranya ialah Pengaruh buruk 

dari perkembangan IPTEK ( handphone, games). Seharusnya 

perkembangan IPTEK menjadi sebuah kabar menggembirakan bagi 

seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada satuan pendidikan yang 

bernuansa Islami ini. Akan tetapi, dari setiap perubahan, selalu ada 

dampak negatif yang mengiringinya. Begitu pula dengan kemajuan IPTEK 

saat ini, adanya handphone di lingkungan ma’had (Internet dengan segala 

fitur yang ditawarkan) membuat para peserta didik merasa nyaman untuk 

berlama-lama, hingga tidak mengikuti pengajian. Begitu pula dengan 

handphone yang memberi dampak kurang baik   bagi para peserta didik, 
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dengan handphone para mahasiswa menghabiskan waktu untuk smsan, 

facebookkan, internetan, ber-photo ria bersama teman-teman
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Realita akhlak mahasiswa Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar dapat 

dikatakan sudah sangat baik dengan aktivitas dan kegiatan yang 

diterapkan melalui aspek akhlak. Hal-hal mendasar mengenai 

Akhlak yang baik (mahmudah), takwa kepada Allah dalam tingkah 

laku, watak, perangai dan budi pekerti serta aktif dan mengikuti 

program yang telah diterapkan di lembaga maupun di asrama 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar. 

2. Upaya yang dilakukan dalam pembinaan akhlak mahasiswa Ma’had 

Al-Birr Unismuh Makassar dalam mengembangkan akhlak adalah 

seperti dengan metode pada  dan al-Sunah, yaitu Metode 

Ceramah, Metode Mujahadah dan Riyadah, Metode Tanya Jawab 

dan Diskusi, Metode Reward dan Punisment, Metode Lingkungan 

Yang Kondusif dan Religius dan Keteladanan. Terlaksananya tugas 

dan fungsi dengan baik dengan dilaksanannya kegiatan harian, 

mingguan, bulanan dan tahunan, dari sikap dan perilaku peserta 

didik yang senantiasa melaksanakan perbuatannya dengan hati 

yang ikhlas, baik dalam ucapan dan tingkah laku, taat dan patuh 

pada peraturan tertulis dan tidak tertulis adalah bukti bertambah 



125 

 

 

 

baiknya akhlak peserta didik Ma’had Al-Birr apabila tugas dan 

fungsi telah dilaksanakan tentu itu sudah merupakan suatu wujud 

dari sistem yang diterapkan terhadap pembinaan mahasiswa. 

3. Terdapat beberapa hambatan internal serta eksternal menjadi 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan metode pembinaan 

akhlak di Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar, diantaranya ialah: 

1. Belum optimalnyanya pembinaan pada mahasiswa non asrama. 

2. Perbedaan latar belakang keluarga peserta didik. 

3. Factor kesadaran 

Adapun kendala secara eksternal diantaranya ialah Pengaruh 

buruk dari  

perkembangan IPTEK ( handphone, games) Dll .  

 

B. Saran 

1. Bagi Dosen 

a. Evaluasi pembelajaran mahasiswa pada ranah kognitif, juga 

ranah efektif dan psikomotorik, terlebih untuk pembinaan akhlak. 

b. Hendaknya ma’had memiliki jaminan pekerjaan terhadap lulusan 

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar. 

c. Demikian halnya seorang dosen menginginkan lembaga yang 

menaunginya dapat memberikan jaminan pekerjaan dan fasilitas-

fasilitas yang lainnya dengan baik. 

2. Bagi Pengurus 

a. Kerja sama yang baik hendaknya dijalin antara ma’had, dosen, 
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karyawan dalam hal membangun akhlak peserta didik. 

b. Monitoring mahasiswa selain di lingkungan ma’had, juga 

dilakukan di luar ma’had, baik dalam dunia nyata maupun dunia 

maya/internet, misalnya dalam jejaring sosial seperti facebook, 

twiter dan lain-lain. 

3. Bagi Peserta Didik 

a. Agar lebih semangat dan sabar dalam menuntut ilmu, ingatlah 

bahwa Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar merupakan potret 

kehidupan kecil yang menjadi pijakan kelak ketika hidup di 

masyarakat. 

Harus bisa bersikap selektif terhadap budaya dari luar, sehingga 

yang masuk atau digunakan adalah budaya yang sesuai dengan ajaran 

Islam. Serta mampu selektif dalam mencari teman pergaulan, karena 

teman bisa memempengaruhi baik atau buruk terhadap mahasiswa. 
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DAFTAR INFORMAN 

1. Nama Informan : Ust. H. Lukman Abd Shamad. Lc 

Jabatan  : Direktur Ma’had Al-Birr 

 

1) Apa  tujuan pembinaan akhlak kepada peserta didik di ma’had ? 

2) Peran apa yang dilakukan dalam menanamkan karakter ( Akhlak ) 

mahasiswa di Ma’had Al-Birr? 

3) Bagaimana upaya yang dilakukan  dalam membentuk karakter ( 

Akhlak ) Mahasiswa  ? 

4) Apakah tugas dan peran pembinaan akhlak juga melibatkan dosen 

dan kariawan Ma’had? Seperti apa contohnya ?  

5) Apakah ada konsep, metode ( Model ) pembinaan yang diterapkan 

dalam pembinaan karakter ( Akhlak ) Mahasiswa ? 

• Mengapa karakter ……. Yang menjadi sentral 

perhatian ust ? 

• Bagaimana prosedur  dalam penerapan karakter 

tersebut? 

• Bagaimana ust mengarahkan pada bawahan yang 

ust  pimpin terhadap program ini ? 

• Kapan karakter ……. Musti diterapkan ? 

• Bagaimana ust menanggapi perbedaan pendapat 

dengan orang lain tentang karakter ini ? 

• Bagaimana kalu ada dosen atau Mahasiswa yang 
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tidak mentaati karakter tersebut ? 

6) Apakah ada kegiatan  pembiasaan baik lainnya yang  dilakukan di 

lingkungan Ma’had  untuk membina kemandirian mahasiswa ? 

7) Apakah ada silabus khusus yang diajarkan dalam pembinaan 

karakter ( Akhlak ) ? 

8) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam membentuk karakter 

mahasiswa di Ma’had Al-Birr? 

9) Apa faktor pendukung dan penghambat  dalam  membina karakter ( 

Akhlak ) Mahasiswa ?  

2. Nama Informan : Dr.Ali Bakri. S.Sos., M.Pd 

   Jabatan  : Wakil Direktur dan Pembina AMCF 

 

1. Bagaimana peran Ust terkait dengan pembinaan Karakter di 

ma’had al birr ?. 

2. Bagaimana   upaya   ust   dalam   meningkatkan   mutu pendidikan 

karakter di Ma’had?. 

3. Apa Kualifikasi dosen yang disyaratkan oleh ma’had untuk 

menumbuhkan akhlak mulia pada peserta didik? 

4. Apa faktor penghambat dan pendukung dosen dalam meningkatkan 

pendidikan karakter mahasiswa di ma’had? 

3. Nama Informan : Anshar Sulthan. Lc. MA 

     Jabatan : Kabid 1 Bidang Akademik 

1. Apa saja yang perlu ditanamkan dalam pendidikan karakter pada 
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mahasiswa ? 

2. Upaya apa yang dilakukan dosen dalam membentuk karakter 

mahasiswa? 

3. Apakah karakter mahasiswa membantu dalam peningkatan 

akademik?  

4. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam membentuk karakter 

mahasiswa? 

4. Nama Informan :  Mu’tasim Billah. Lc. M.H 

Jabatan  : Kabid II Bidang Kemahasiswaan 

  

1. Apakah dalam Pembinaan di Ma’had Al-birr diterapkan metode 

penghargaan dan hukuman ( Reward dan punishment ) bagi 

perserta didik? 

2. Apa bentuk penghargaan dan hukuman bagi peserta didik ? 

3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam membentuk karakter 

mahasiswa? 

5. Nama Informan  : Zainal Abidin. SH. M.H 

Jabatan             : Kabid III Bidang Kemuhammadiyahan dan                             

Asrama  

  

1. Apakah ada konsep atau metode ( model ) pembinaan yang 

diterapkan dalam pembinaan karakter ( akhlak ) mahasiswa 

di asrama  ? 
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2. Apakah ada kegiatan  pembiasaan baik lainnya yang  

dilakukan di Asrama Ma’had  untuk membina kemandirian 

mahasiswa ? 

• Mengapa karakter ……. Yang menjadi sentral perhatian ust 

? 

• Bagaimana prosedur dalam penerapan karakter tersebut? 

• Kapan karakter ……. Musti diterapkan ? 

• Bagaimana ust menanggapi perbedaan tentang karakter 

mahasiswa di asrama ? 

• Bagaimana kalau ada mahasiswa asrama yang tidak 

mentaati karakter tersebut ? 
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