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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pergaulan remaja saat ini sangat mengkhawatirkan di karenakan 

perkembangan arus modernisasi yang mendunia serta menipisnya moral dan 

keimanan seseorang khususnya remaja. 

 Dari sekian banyak masalah moral yang tengah menjadi perhatian 

sekolah, tampaknya tidak ada masalah yang lebih mengkhawatirkan dari pada 

masalah kenakalan remaja. Sejak tahun 1978 sampai dengan 1988, berdasarkan 

data statistik FBI, tindakan pemerkosaan yang melibatan remaja laki-laki berusia 

13-14 tahun meningkat jumlahnya menjadi dua kali lipat. Lebih dari 20 tahun 

(1968-1988), jumkah tindakan kekerasan keriminal meningkat sebanyak 53% 

dan tindakan-tindakan tersebut berupa pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, 

dan perusakan. Lebih tepatnya tindakan tersebut dilakukan oleh para remaja 

lelaki dan perempuan yang berusia di bawah 17 tahun. Perilaku kenakalan remaja 

yang berbentuk kekerasan sering terjadi pada anak-anak remaja yang tinggal 

dalam satu lingkungan, yang kemudian membentuk tindakan-tindakan keji dan 

brutal yang memperlihatkan rendahnya jiwa kemanusiaan yang sengaja 

dilakukan tanpa rasa bersalah.
1
 

 Dalam surat-surat kabar sering kita membaca berita tentang kenakalan-

kenakalan remaja yang semakin lama semakin meningkat. Banyak remaja laki-

                                                             
1Thomas Lickona, Educating for Character, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2013), hlm. 4. 
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laki yang melakukan tindak keriminal diantaranya yaitu penjambretan, 

pemakaian obat bius, penyebaran narkoba, minuman keras bahkan pada tahun 

2017 akhir-akhir ini terjadi kasus penculikan dan pemerkosaan siswi MS dan 

meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri. Hal tersebut 

menjadi suatu masalah besar yang saat ini semakin marak oleh karena itu 

masalah kenakalan-kenakalan remaja harus segera diatasi dengan meningkatkan 

nilai moral bangsa dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.  

 Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, 

menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk 

senantiasa meningkatkan kempetensinya. Hal tersebut mendudukkan pentingnya 

upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatitf 

yang harus dilakukan terus-menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan 

sebagai wahana dalam membangun watak bangsa.
2
  

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan tugas dan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
3
 

                                                             
2E.Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2007), hlm. 17. 

 
3Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam peningkatan Mutu Pendidikan 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 3. 
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 Di dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional bagian Kesembilan 

pasal 30 ayat (1) tentang pendidikan keagamaan menyebutkan antara lain : 

“Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau 

kelompok masyarakat dari pemeluk Agama, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”.  

 

Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 30 ayat (2) dan (4) yakni : 

 

“Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

Agamanya dan/atau menjadi ahli Agama”. “Pendidikan keagamaan 

berbentuk pendidikan diniyah, Pasantren pasraman, pabhaja samanera, 

dan bentuk lain yang sejenis”.
4
  

  

 Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pendidikan 

Agama di negara indonesia dalam pembentukan karakter dan watak atau 

keperibadian. 

 Sejak 2500 SM, Socrates telah berkata bahwa tujuan paling mendasar 

dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart. 

Dalam sejarah Islam, sekitar 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad Saw. Sang 

nabi terkahir dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam 

mendidik manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengupayakan 

pembentukan karakter yang baik (good character). Berikutnya, ribuan tahun 

setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni 

pembentukan kepribadian manusia yang baik.
5
 

Di dalam Alquran sendiri di jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 : 

                                                             
4Undang-Undang SISDIKNAS Bagian Kesembilan Pasal 30 (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2011), hlm. 24.  
5Abdul majid dan Dian andriyani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 2. 
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ْأْمَْيَ وْ ٱللََّهَْوٱلْ ُْجواْ يَ رْ َْكانَْْلَِّمنَْحَسَنةْ َْوةْ ٱللَِّهُْأسْ َْرُسولِِْْفَْْكاَنَْلُكمْ ْْلََّقدْ  َوذََكَرْٱللَّهَِْْْخرَْٱل 

  )١٢ (اَكِثيْر

 
 Ayat ini Menjelaskan bahwa Rasullulah adalah suri tauladan dan 

gurunya-guru adalah Rasullulah. Oleh karena itu guru dituntut memiliki 

kepribadian yang baik seperti apa yang ada pada diri Rasullulah Saw. Kedudukan 

guru yang demikian, senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapanpun 

diperlukan. Lebih-lebih untuk mendidik kader-kader bangsa yang berbudi luhur 

(akhlaqul karimah). 

 Agama merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat 

manusia, dan anak menjadi seseorang yang taat beragama atau tidak bergantung 

bagaimana kedua orang tuanya memberi pendidikan semasa kecilnya. Anak 

adalah amanah Allah dan harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan 

dalam hidupnya dan mendekatkan diri kepada Allah. Secara kodrati anak 

memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. 

 Dasar Kodrati dapat dimengerti dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh 

setiap anak yang hidup di dunia ini. Demikian juga dengan pendidikan Agama. 

Anak baru dilahirkan tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu Agama dan 

pengetahuan lainnya. Untuk mengetahuinya diperlukan bimbingan orang-orang 

yang sudah dewasa.
6
 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi, keselamatan hanya bisa dicapai 

apabila orang mau mengikuti Alquran. Alquran adalah kitab suci umat Islam. 

                                                             
6Nasruddin Umar dan Sugiri Syarif, Fikh Keluarga, (Jakarta:Mitra Abadi Press, 2009), 

hlm. 270. 
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Apabila anak tidak dibekali Alquran maka anak akan berperilaku seperti orang 

barat (kafir), tetapi apabila anak di bekali Alquran Insya’a Allah akan 

Berakhlaqul Karimah dan mencontoh suri tauladan Rasullulah, Karena akhlak 

rasul adalah Alquran. Selain itu, nilai-nilai keagamaan juga harus diterapkan. 

Nilai-nilai Agama adalah luhur yang di transfer dan diadopsi ke dalam diri. Oleh 

karena itu seberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai Agama bisa 

mempengaruhi dan membentuk sikap serta perilaku seseorang tergantung dari 

seberapa dalam nilai-nilai Agama terinternalisasi dalam diri seseorang, 

keperibadian dan sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk salah satunya 

dengan cara menanamkan nilai-nilai religius pada anak melalui aktivitas-aktivitas 

maupun program keagamaan baik di dalam keluarga, sekolah, maupun 

lingkungan masyarakat. Dengan melakukan program keagamaan maka Nilai-

Nilai Agama akan muncul dan dapat membentengi diri dari segala sesuatu yang 

negatif dalam kehidupan. 

 Madrasah Sanawiyah yang menjadi tempat penelitian penulis adalah MS 

Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin di bawah naungan Kementrian Agama 

Jl.Pengambangan Rt 07 No 1 Banjarmasin. Karena itu penulis ingin lebih jauh 

lagi mengetahui tentang program-program keagamaan yang dilakukan oleh guru-

guru kepada siswa di MS Al-Istiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin 

menurut pengamatan penulis melihat bahwa setiap waktu pagi di hari 

senin,selasa,rabu selalu diadakan pembacaan Alquran selama 15 menit dari Jam 

07.15 – 07.30 sedangkan tempat pelaksanaanya di Mushola bersama guru 

pendidikan Agama Islam. Setiap hari kamis diadakan kegiatan membaca 

sholawat burdah, setiap hari jum‟at diadakan pembacaan surah yasin,waqiah dan 
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al mulk dan pada hari sabtunya diadakan kegiatan membaca „Aqidatul ‘Awam 

serta di barengi dengan membaca Asma’ul Husna yang tentunya meningkatkan 

pembiasaan diri terhadap pembacaan alquran dan mencintai rasullulah sebagai 

suri tauladan yang baik serta menjadikan „Aqidatul ‘Awam sebagai dasar 

beraqidah dalam Agama Islam. Selain itu yang paling penting adalah sekolah 

tersebut menanamkan nilai-nilai religius melalui program kegiatan keagamaan. 

Tidak dipungkiri bahwa sekolah swasta masih dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat baik itu dilihat dari akademik, maupun dari segi perilaku. di tambah 

dengan kemajuan lingkungan yang tingkat keagamaannya di daerah 

Pengambangan baru berkembang dan akhlak remaja masih perlu diperhatikan. 

 Oleh sebab itu, untuk membentengi siswa dari perilaku-perilaku negatif, 

Pendidikan Akhlak sangat penting bagi masa depan siswa MS Al-Istiqomah 

Pengambangan Banjarmasin terutama dalam mencapai Nilai-Nilai Akhlak yang 

luhur seperti yang dilakukan Rasullulah sebagai Uswatun hasanah. Banyak hal 

yang bisa di lakukan sekolah-sekolah berbasis Agama untuk membentengi 

siswanya salah satunya dengan membaca „Aqidatul ‘Awam. Lebih mendalam 

tentang kegiatan pembacaan „Aqidatul ‘Awam ini adalah untuk mengajarkan 

kepada setiap muslim untuk lebih mengenal tentang Rabb-nya, sebagaimana ia 

mengenal dirinya sendiri karena ketika seseorang sudah mengenal Rabb-nya 

maka baik jugalah Akhlaknya.
7
 

 Dalam bidang Aqidah banyak dibahas tentang keimanan dan hubungan 

seorang Abid ( yang menyembah; hamba ) dengan Ma’bud ( yang disembah; 

                                                             
7Zakiyah Daradjad, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah,  (Jakarta: CV. 

Ruhama,1995), hlm. 95. 
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Allah ), keimanan kepada Rasul-rasul Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, 

Qadha dan Qadar serta Hari Kiamat. Dan salah satu kitab yang membahas 

tentang aqidah ini adalah „Aqidatul ‘Awam karya Sayyid Ahmad al-Marzuki al-

Maliki yang ditulis pada tahun 1258 H.
8
 

 Sesuai dengan namanya „Aqidatul ‘Awam yang berarti aqidah untuk 

orang-orang awam, kitab ini diperuntukkan bagi umat Islam dalam mengenal ke-

tauhid-an, khususnya tingkat permulaan (dasar). Karena itu, isi dari kitab ini 

sangat perlu dan penting untuk diketahui setiap umat Islam. Terlebih bagi mereka 

yang baru pertama mengenal Islam. „Aqidatul ‘Awam ini ditulis dalam bentuk 

syair (nazham). Di dalamnya terdapat sekitar 57 bait syair yang berisi 

pengetahuan yang harus diketahui setiap pribadi muslim. Selain itu juga sebagai 

peletak pribadi paling dasar dalam berperilaku dan berkeyakinan. 

 Pembelajaran kitab „Aqidatul ‘Awam tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan pengetahuan kepada siswa tentang nilai-nilai keimanan. 

Pembelajaran kitab „Aqidatul ‘Awam merupakan madrasah untuk membangun 

dan menanamkan nilai-nilai keimanan. 

Atas dasar latar belakang di atas, akhirnya penulis tertarik mengadakan 

penelitian skripsi dengan judul “Program Pendampingan Membaca ‘Aqidatul 

‘Awam untuk membina akhlak di MS Al-Istiqomah Pengambangan 

Banjarmasin”. 

 

B. Definisi Operasional  

                                                             
8Abdullah Azzam, Aqidah Landasan Pokok Membina Umat, (Jakarta: Gema Insani Press,  

1993), Cet. Ke-4, hlm. 17.  
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Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan kekeliruan tentang 

pengertian judul diatas, maka dijelaskan beberapa istilah yaitu : 

1. Program Pendampingan Membaca 

Kata Program dalam bahasa inggris berarti acara.
9
 Dalam kamus Bahasa 

Indonesia kata program berarti rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha 

yang dijalankan.
10

 

 Pendampingan menurut bahasa, berasal dari kata “damping” yang berarti 

dekat, karib, sedangkan pendampingan yaitu proses, cara , perbuatan 

mendampingi atau mendampingkan.
11

 sedangkan dalam penulisan ini yang 

dimaksud adalah proses yang berkaitan untuk menggalang sumber daya dari 

potensi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat yang bertujuan untuk 

memberdayakan sehingga mereka berkembang menjadi orang yang hebat dan 

mampu membela harkat dan martabat dirinya.
12

 

 Menurut Nurbiana Dhieni, Membaca merupakan suatu persatuan 

kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti menggali huruf 

dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi, maknanya serta menarik 

kesimpulan mengenai maksud bacaan. 

                                                             
9John M. Echson dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia. (Jakarta:Gramedia,1996), 

hlm. 450. 

 
10Depertemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), hlm. 702. 

 
11Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 291. 

 
12F. Estrom Aritonang dkk, Pendampingan Komunitas Pedesaan, (Jakarta: Sekertariat 

Bina Desa, 2001), hlm. 8-9. 
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 Menurut Yeti Mulyani, Membaca merupakan kemampuan mengenali 

memahami dan memetik makna atau maksud dari lambang-lambang yang tersaji 

dalam bahasa tulis.
13

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah 

kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif (menganal) dalam mengenali huruf 

dan kata melalui berbagai lambang atau simbol yang tersaji dalam bahasa tulis. 

   

2. „Aqidatul „Awam 

 

Adalah sebuah karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang disajikan untuk 

seorang hamba sebagai pedoman dan rujukan memantapkan keyakinan dan 

kepercayaan agama melalui akal pikiran, di samping kemantapan hati, yang 

didasarkan pada wahyu. 

Ilmu tauhid ini menjelaskan tentang keesaan Allah dan pembuktiannya. 

Dalam kitab tersebut menjelaskan tentang keesaan Allah dan Pembuktiannya. 

Dalam kitab tersebut menjelaskan sifat-sifat Allah, atau yang disebut aqoid 

lima puluh. 

Aqoid lima puluh itu terdiri dari, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat 

mustahil bagi Allah. 1 sifat jaiz bagi Allah, serta 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 

sifat mustahil bagi rasul dan 1 sifat jaiz bagi rasul. Semua merupakan isi dari 

ajaran yang terangkum dalam kitab „Aqidatul ‘Awam.
14

 

 

3. Membina Akhlak Siswa 

                                                             
13Nurbiana Dhieni dkk, Metode Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2008), hlm. 317. 
14Nasar, Rasyid, Rintisan Tauhid. (Bandung: PT Al Ma‟arif, 1995), hlm. 8-13. 
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Membina artinya membangun, mendirikan bersama-sama atau 

mengusahakan supaya lebih baik, maju sempurna. Jadi Pembinaan yang 

penulis maksud disini adalah mengusahakan agar siswa memiliki kepribadian 

yang sempurna menurut ajaran Islam. 

Jadi membina akhlak siswa menurut penulis adalah usaha 

membangun iman dan keyakinan kepada siswa melalui berbagai cara yang 

terprogram dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 

Dari penegasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan Program Pendampingan Membaca ‘Aqidatul ‘Awam dalam 

membina Akhlak siswa di MTs Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin 

pada penelitian ini adalah Bentuk Program pendampingan yang berupa 

kegiatan pembacaan ‘Aqidatul ‘Awam. 

 

C. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Bentuk Program pendampingan membaca „Aqidatul ‘Awam di 

MS Al-Istiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin ?  

2. Bagaimana Pengaruh Program membaca „Aqidatul ‘Awam di MS Al-

Istiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin ? 

 

D. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis untuk mengangkat dan melakukan penelitian 

terhadap judul tersebut adalah: 

1. Mengingat anak-anak sekarang mengalami krisis Akhlak maka penulis ingin 

mengetahui sejauh mana guru-guru pendidikan agama Islam di MS Al-
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Istiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin dalam membina Akhlak peserta 

didik. 

2. Melihat kenyataan sekarang di mana kegiatan keagamaan mulai terkikis oleh 

zaman maka penulis ingin mengetahui lebih dalam sejauh mana  MS Al-

Istiqamah Pengambangan Kota Banjarmasin dalam meningkatkan Akhlak 

kepada peserta didik. 

3. Karena Peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana jika „Aqidatul ‘Awam di 

teliti dalam bentuk kegiatan pembacaan kitab nya dan lebih mengarah ke 

unsur akhlak dalam „Aqidatul ‘Awam. 

  

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bentuk Program pendampingan membaca „Aqidatul 

‘Awam di MS Al-Istiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin.  

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Program 

pendampingan membaca „Aqidatul ‘Awam dalam membina Aqidah siswa di 

MS Al-Istiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin. 

 

 

 

F. Signifikan Penelitian 

Signifikansi Penelitian yang diharapkan penulis sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan informasi dari berbagai pihak, khususnya madrasah yang 

bersangkutan, masyarakat dan pemerintah. 

2. Sebagai informasi dan masukan bagi guru bidang studi Pendidikan Agama 

Islam di MS Al-Istiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin. 
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3. Sebagai bahan bacaan sekaligus memperkaya khazanah perpustakaan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. 

4. Sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya secara luas. 

5. Sebagai sarana untuk memperoleh gelas sarjana (S1). 

 

G. Kajian Pustaka 

 Dalam kajian pustaka ini penulis akan mendeskripsikan berberapa karya 

ilmiah yang dijadikan referensi oleh peneliti. Peneliti menemukan berberapa 

skripsi yang mempunyai judul atau obyek yang hampir sama, agar tidak terjadi 

duplikasi penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitiannya tentang Kegiatan 

membaca ‘Aqidatul ‘Awam dalam membina Aqidah siswa di MS Al-Istiqomah 

Pengambangan Banjarmasin. Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi 

bahan rujukan sekaligus perbandingan ini adalah : 

 Skripsi saudara Mustaqim yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai 

Keimanan Melalu Pembelajaran Kitab ‘Aqidatul ‘Awam di MS Miftahul Ulum 

Trimulyo Kayen Pati Tahun Pelajaran 2013/2014”. Skripsi tersebut mempunyai 

kesamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan. Persamaannya ialah 

sama-sama membahas tentang Kitab ‘Aqidatul ‘Awam. Perbedaan skripsi tersebut 

dengan tema yang akan peneliti kaji yaitu skripsi tersebut berfokus kepada 

penanaman nilai-nilai yang terkandung pada pembelajaran kitab ‘Aqidatul ‘Awam 

sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada kegiatan program pembacaan 

‘Aqidatul ‘Awam. Selain itu Objek tempat yang di lakukan peneliti juga berbeda 

saudara Mustaqim berlatar tempat di sekolah MS Miftahul Ulum Trimulyo Kayen 
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Pati sedangkan penulis melakukan penelitian di MS Al-Istiqamah Pengambangan 

Banjarmasin. 

 Skripsi Saudari Sayrifatun Nurul Maghfiroh yang berjudul “Nilai-nilai 

pendidikan tauhid dalam kitab ‘Aqidatul ‘Awam karya Sayid Ahmad Al-Marzuki, 

skripsi ini juga sama-sama membahas tentang kitab ‘Aqidatul Awam akan tetapi 

yang membedakan dengan peneliti adalah peneliti tidak mengkaji tentang kitab 

nya namun lebih fokus terhadap kegiatan ‘Aqidatul ‘Awam yang ada di MS Al-

Istiqomah Pengambangan Banjarmasin. 

 Dalam Skripsi Saudari Eny Setianingsih yang berjudul Metode 

Pembelajaran Aqidah melalui syair dalam kitab „Aqidatul ‘Awam (Pada kelas II 

di Madrasah Diniyah Al-Istiqomah) di dalam skripsi ini saudari Eny lebih 

menekankan pada metode penerapan pembelajaran Aqidah melalui Kitab 

„Aqidatul ‘Awam sedangkan peneliti lebih menekankan pada pembinaan akhlak 

dalam kegiatan pembacaan kitab „Aqidatul ‘Awam di MS Al-Istiqomah 

Pengambangan Banjarmasin. 

 Keunggulan dari penulisan ini adalah penulis akan lebih menekankan 

pada bentuk program pendampingan kegiatan pembacaan „Aqidatul ‘Awam 

terhadap Akhlak siswa bukan terfokus pada isi dari kitab „Aqidatul ‘Awam 

tersebut serta faktor yang mempengaruhi kegiatan pembacaan „Aqidatul ‘Awam 

di MS Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin. 

H. Sistematika Penulisan 
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 Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman serta hasil yang 

runtut dan sistematis, maka pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu formalitas dan bagian isi. 

 Bagian formalitas terdiri dari halaman judul, surat pernyataan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel dan daftar lampiran. 

 Bagian ini terdiri dari beberapa bab yang terbagi dalam sub bab yaitu, 

bab pertama merupakan bab pendahuluan untuk menghantarkan keseluruhan 

pembahasan penulisan, dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, fokus 

penulisan, tujuan penulisan, definisi operasional, alasan memilih judul, 

signifikansi penulisan, kajian pustaka yang diakhiri dengan sistematika 

penulisan. Dengan pendahuluan ini, semoga dapat memberikan gambaran yang 

jelas tentang arah pokok yang dibahas. 

 Dalam bab kedua, diuraikan mengenai Tentang Teori Program 

Pendampingan pembacaan ‘Aqidatul ‘Awam, yang mana didalamnya 

menerangkan apa itu „Aqidatul ‘Awam, Teori Akhlak Mahmudah, serta Teori 

Akhlak menurut Tokoh. 

 Sedangkan pada bab ketiga berisi tentang, metode penulisan terdiri dari 

jenis dan pendekatan penulisan, subjek dan objek penulisan, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan pengumpulan data, dan 

prosedur penulisan. 

 Lalu, pada bab keempat, merupakan laporan hasil penulisan yang berisi 

data pokok dan data penunjan. Data pokok berisi tentang hasil penelitian yang 

berisi  bentuk-bentuk program pendampingan, serta faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kegiatan membaca ‘Aqidatul Awam. Sedangkan data penunjang 

berisi tentang Gambaran umum MS Al-Istiqomah pengambangan Banjarmasin. 

Sedangkan data penunjangnya berisi tentang visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai 

MS Al-Istiqomah pengambangan Banjarmasin, struktur guru-guru di MS Al-

Istiqomah pengambangan Banjarmasin 

 Bab kelima berisi penutup yang memuat akhir dari skripsi berupa 

kesimpulan akhir, saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup. Dilampirkan 

pula daftar pustaka, lampiran terjemah, lampiran hasil penelitian, izin riset, 

surat penunjukan pembimbing skripsi, bukti seminar prosposal, dan daftar 

riwayat hidup. 

  

 


