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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Pembelajaran Pendidikan Agama Islamdalam 
Membina Karakter Peserta Didik di MIN 1 Bandar Lampung. Sedangkan 
permasalahannya yaitu, bagaimana Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
Membina Karakter Peserta Didik di MIN 1 Bandar Lampung. Adapun jenis 
penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
pedagosis. Selanjutnya, data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi 



 

 
 

dan domumentasi. Lalu data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian 
data, verifikasi data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Perencanaan Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dalam Membina Karakter Peserta Didik di MIN 1 
Bandar Lampung, yaitu melalui: a. Buku pelajaran yang digunakan adalah buku 
standar PAI sesuai kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013(K-13), b.Materi 
pelajaran dikembangkan dengan menambah refrensi daribuku atau sumber-sumber 
lain dengan menyesuaikan kebutuhan siswa, c Pembuatan perangkat pembelajaran 
mengacu pada hasil MGMP guru PAI MI Bandar Lampung. Kemudian 
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, d.Karakteryang dibina adalah religius, 
toleransi, bersahabat/komunikatif, disiplin, jujur, peduli lingkungan, peduli sosial, 
dan bertanggung jawab. 2).Penyampaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
dalam Membina Karakter Peserta Didik di MIN 1 Bandar Lampung, yaitu 
melalui:a. Metode pembelajaran ceramah, diskusi, drill, permainan, dan praktik 
langsung, b.Media pembelajaran media audio,visual,audio visual dan kondisi 
sekitar, c. Kendala yang dihadapi oleh guru PAI adalah peserta didik berbicara 
sendiri dan kadang bergurausaatditerangkan,sementarakendalayang dihadapi oleh 
peserta didikadalahkadangbosandankurangpercaya diri saat presentasi didepan 
kelas. Dan 3) Evaluasi PembelajaranPendidikanAgamaIslamdalam 
MembinaKarakterPeserta Didik di MIN 1 Bandar Lampung, yaitu melaui: a. 
JadwalmatapelajaranPAIditentukanolehsekolahsedangkanjadwal ulangan harian 
danujianpraktek dibuat olehguruPAI, b.Pembuatan catatan kemajuan belajarditulis 
dalamrapor, sedangkan untukkeseharian,kepribadian(akhlak) 
senantiasadiamatigurusaat pembelajaran,c. 
Pihaksekolahmengharuskanpemakaiancelanapanjangbagilaki-laki danrokpanjang 
bagiperempuan.Bagiperempuanyang berhijablebih menunjangmerekadalam 
aspekpenilaian sikappesertadidik, dan d.Pemberian motivasidiberikan di awalatau 
di akhir pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islamdalam pembinaan akhlak peserta didik MIN 1 Bandar Lampung dengan 
menggunakan induksi dan deduksi. 
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Tesis ini merupakan suatu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui gambaran keadaan yang sebenarya di lapangan penelitian. 

Permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana 

pembelajaran pendidikan agama islamdalam pembinaan akhlakul karimah 

peserta didikdi min 1 bandar lampung sehingga tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembelajaran pendidikan agama 

islam dalam pembinaan akhlakul karimah peserta didikdi min 1 bandar 

lampung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 

melaluiproses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh 

masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan danayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.1 

Pendidikan hingga kini masih dipercaya sebagai media yang sangat 

ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia 

menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan secara terus menerus 

dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaanya menghasilkan 

generasi yang diharapakan.2 

Lembaga pendidikan formal bertujuan membentuk manusia memiliki 

pribadi yang mulia ,tidak saja menekankan pada pengembangan intelektual 

                                                
1Undang-Undang NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional,(Bandung:Citra Umbara,2017), h 37 
2Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, ( 

Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2011),  h.9 



 

 
 

saja, melainkan juga memperhatikan perkembangan sikap, nilai budaya, 

keterampilan dan rohaniah. Seorang guru jika hendak mengarahkan 

pendidikan dan menumbuhkan karakter atau akhlak yang kuat pada peserta 

didik harus mencontoh karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad S.A.W, 

yang memiliki karakter sempurna karena seluruh sisi kehidupan dan ucapan 

beliau sesungguhnya merupakan teladan akan kesempurnaan akhlak dan 

kemulian amalan. menumbuhkan karakter atau akhlak yang kuat pada peserta 

didik harus mencontoh karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad S.A.W, 

yang memiliki karakter sempurna karena seluruh sisi kehidupan dan ucapan 

beliau sesungguhnya merupakan teladan akan kesempurnaan akhlak dan 

kemulian amalan. 

Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT berfirman dalam Q.S al-

Ahzab:21 yang berbunyi : 

 ۡhَjَّl  ِلnpَُر qِr sۡtَُl َنuvَٱ ِ َّx  ْاnyُzَۡ{ َنuvَ |}َِّl �َٞ��َ�َ ٌةnَpُۡٱأ َ َّx  َمَ ٱوnَۡ�lۡ ٱ َz�ِٓ�ۡ 

 zَvَٱَوَذ ََّx  اzٗ�ِ�vَ٢١   

  



 

 
 

Artinya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosulluloh itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat, dia banyak menyebut Allah.3 

 

Guru adalah sosok manusia yang harus memiliki kualifikasi sebagai 

kemampuan yang ahirnya akan tercantum dalam karakter pribadi ing ngarso 

sungtulodho (di depan menjadi contoh atau panutan) ing madyo mangun karso 

(ditengah berbuat keseimbangan atau penjalaran) tutwuri handayani 

(dibelakang memberi motivasi).4 

Akhlak merupakan bagian yang urgen dari perincian kesempurnaan 

tujuan pendidikan islam oleh sebab itu, pendidikan akhlak merupakan salah 

satu pondasi yang penting dalam membentuk iman dan akhlak mulia, guru 

menciptakan manusia yang bertaqwa dan menjadi seorang muslim sejati, 

dengan pelaksanaan pendidikan tersebut, diharapkan setiap muslim mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan akhlak dapat 

menghantarkan pada jenjang kemuliaan akhlak, karena dengan pendidikan 

akhlak tersebut, manusia menjadi semakin mengerti akan kedudukan dan 

tugasnya sebagai hamba dan kholifah dibumi.5 

Secara yuridis, posisi pendidikan agama Islam berada pada posisi yang 

sangat strategis, dalam UUSPN NO. 20 Tahun 2003 dinyatakan pada pasal 1 

ayat2 bahwa: pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

                                                
3Kementrrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Depag : Cahaya Quran, 

2012), h 420. 
4Suryanto,dkk, Pendidikan Indonesia memasuki Melenium III, (Yogyakarta: Adi Cita 

Karya Nusa,2000) , h.29 
5Mufidus Shomad, Pembinaan Akhlak Siswa menurut AL Ghozali, (Yogyakarta, 

2011 ), h.2 



 

 
 

pancasiladan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama perubahan, 

keanekaragamanbudaya Indonesia, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. Pada Pasal3 UUSPN 2003 yaitu: pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepadaTuhan yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.6 

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menghiasi dirinya 

dengan akhlak yang baik. Bukan menganjurkan kepada perbuatan yang nista 

dan berakhlak buruk. Sungguh bukan merupakan keasingan bagi umatnya 

tatkala anjuran ini dijunjung tinggi, tapi sayangnya masih banyak dari 

umatnya mengabaikan dan mendustakan. 

Pendidikan Agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membentuk peserta didik yang bertakwa dan beriman kepada Allah Swt. 

Melalui Pendidikan Agama Islam, diharapkan peserta didik menjadi orang 

yang berakhlak mulia. Dari sini dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam 

merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia ke arah 

yang lebih religius. Berkat pendidikan, kehidupan manusia dapat berkembang 

dengan baik. Begitu pentingnya pendidikan, seingga peningkatan kualitas 

                                                
6Undang - undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, h.6 



 

 
 

pembelajaran terus menerus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal.7 

Dengan demikian sebenarnya pendidikan agama islam menjadi sangat 

strategis dalam rangka membangun masyarakat indonesia seutuhnya. sekolah 

ini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar  

( SD ) sebagai lanjutandari Taman Kanak-kanak  ( TK ) . 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di MIN 1 Bandar 

Lampung yang merupakan salah satu sekolah negeri di Bandar lampung. 

Sekolah ini menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan 

pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. 

Dengan pendekatan ini, semuamata pelajaran dan semua kegiatan sekolah 

tidak lepas dari bingkai ajaran danpesan nilai islam. Sehingga banyak kegiatan 

yang bernafaskan keislaman yang diterapkan di sekolah mulai anak datang 

kesekolah sampai pulang sekolah.Perlu diketahui bahwasannya peserta didik 

yang menjadi siswa di MIN 1 Bandar Lampung dari berbagai kalangan, 

misalnya orang tuanya sebagai pengusaha, pegawai negeri sipil, pedagang, 

pejabat, wiraswasta dll. Dengan berbagai kalangan yang berbeda tentu 

membawa karakter anak yang berbeda. 

Peneliti mewancarai salah satu guru yang mengatakan bahwa perilaku 

siswa sangat beragam, masih banyak siswa yangtidak disiplin, sholatnya 

belum lima waktu, belum bisa baca al-Qur’an, susah diatur, bandel, tidak 

                                                
7Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam:Konsep,Strategis dan Aplikasi 

,(Yogyakarta: Teras, 2009), h.221 



 

 
 

mentaati peraturan sekolah, walaupun mereka sudah tahu tentang tata tertib 

yang telah diterapkan disekolah. 

Dengan demikian, tugas guru pendidikan agama Islam disekolah 

adalah mendidik peserta didiknya melalui pendidikan agama Islam yang dapat 

membina akhlak peserta didik dan memperaktekkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi tugas tersebut terasa berat tanpa bantuan keluarga dan 

lingkungan masyarakat bekerja sama dalam mendidik anak, maka pembinaan 

akhlakul karimah akan di capai dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

guru pendidikan agama Islam harus menggunakan beberapa Metode yang 

beragam dalam upaya pembinaan akhlakul karimah peserta didik, baik itu 

dalam penyampaian materi atau tentang kegiatan apa saja yang harus 

dilakukan dalam pembinaan akhlak peserta didik, karenadengan menggunakan 

Metode yang tepat dapat menghasilkan tujuan maksimal dalam Pembelajaran. 

Melihat latar belakang tersebut peneliti memandang penting untuk 

melakukan penelitian terkait dengan pembelajaran guru pendidikanagama 

islam dalam meningkatkan akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 Bandar 

Lampung. Perlu diketahui bahwa sekolah MIN 1 Bandar Lampung merupakan 

sekolah yang biasa saja di Bandar Lampung tapi selalu di banyak peminat oleh 

para orang tua yang anaknya telah lulus dari sekolah TK, mereka ingin 

menyekolahkan putra/putrinya disekolah tersebut. Masyarakat sekitarBandar 

lampung memiliki kepercayan yang tinggi terhadap sekolah tersebutkarena 

dianggap berhasil dalam mendidik peserta didik. 



 

 
 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian tesis 

dengan judul “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam 

Pembinaan Akhlakul Karimah Peserta Didik Di MIN 1 Bandar 

Lampung”. 

 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Peserta Didik di MIN 1 

Bandar Lampung. 

2. Sub Fokus Penelitian 

  Sub Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 

akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 Bandar Lampung. 

b. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 

akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 Bandar Lampung. 

c. Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 

akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 Bandar Lampung 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkam fokus dan sub fokus penelitian di atas maka rumusan 

masalahnya adalah : 



 

 
 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 Bandar 

Lampung? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 Bandar 

Lampung? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahuidan menganalisis perencanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah peserta 

didik di MIN 1 Bandar Lampung. 

2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam pembinaan akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 

Bandar Lampung. 

3. Untuk menganalisis evaluasi strategi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam pembinaan akhlakul karimah peserta didik di MIN 1 

Bandar Lampung 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 



 

 
 

 

A. Pembelajaran PAI 

 

1. Pengertian Pembelajaran PAI 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction”yang 

dalam bahasa Yunani disebu tinstructus atau “intruere” yang berarti 

menyampaikan pikiran, dengan demikian arti instruksional adalah 

menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara komprehensip 

dalam suatu pembelajaran.8Kegiatan belajar dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui 

interaksi antar peserta didik,peserta didik dengan guru, lingkungan,dan 

sumber belajar lainnya dalam rangkap pencapaian kompetensi dasar. 

Pembelajaran adalah kegiatan dimana guru melakukan peranan- 

peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan. 

Pembelajaran dalam konteks pendidikan merupakan aktivitas 

pendidikan berupa pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang 

masih memerlukan. Selain itu, pembelajaran merupakan suatu proses 

membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan 

dan bermakna bagi dirimereka, disamping itu juga untuk mengembangkan 

                                                
8BambangWarsita,TeknologiPembelajaran:landasandanAplikasinya,(Jakarta:Rinek

a Cipta,2008),h. 265. 



 

 
 

pengalaman belajar dimana peserta didik dapat secara aktif menciptakan 

apa sudah diketahuinya dengan pengalaman yang diperoleh.Dan kegiatan 

ini akan mengakibat kan peserta didik mempelajari sesuatu dengan cara 

lebih efektif dan efisien.9 

Dalam pengetian lain, pembelajaran adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi 

serangkaian peristiwa yang dirancang disususn sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik 

yang bersifa internal.10 Dapat dikatakan pembelajaran merupakan segala 

upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan 

pembelajaran dapat dipermudah (facilitated) pencapaiannya. 

Sedangkan pendidikan agama islam merupakan usaha sadar yang 

dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 

meyakini,memahami dan mengamalkan  ajaran Islam melalui kegiatan 

bimbingan,pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.11Zakiah drajat berpendapat bahwa 

pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam 

secara menyeluruh.Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat 

                                                
9Muhaimindkk,StrategiBelajarMengajar,(Surabaya:CitraMedia,1996),h. 157. 
10BambangWarsita,TeknologiPembelajaran...,h. 266. 

11AbdulMajid,DianAndayani,PendidikanAgamaIslamBerbasiskompetensi(Konsep 

danImplementasiKurikulum2004),(Bandung:RamajaRosdakarya,cet.III, 2006),h. 132. 



 

 
 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.12 

Pendidikan agama Islam sebagai upaya Pendidikkan agama Islam 

atau ajaran Islam dan nilai -nilainya, agar menjadi way oflife (pandangan 

dan sikap hidup) peserta didik.Pendidikan agama Islam juga merupakan 

upaya sadar untuk mentaati ketentuan Allah sebagai pedoman dan dasar 

para pesera didik agar berpengetahuan keagamaan dan handal dalam 

menjalankan ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan.13 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah sebuah system pendidikan yang mengupayakan terbentukny 

aakhlak mulia peserta didik serta memiliki kecakapan hidup berdasarkan 

nilai-nilai islam.karna pendidikan agama Islam mencakup dua hal,(a) 

mendidik peserta didikuntuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau 

akhlak Islam,(2) mendidik peserta didik unuk mempelajari materi ajaran 

Islam yang sekaligus menjadi pengetahuan tentang ajaran Islam iu sendiri. 

Sedangkan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

upaya membuat peserta didik dapat belajar butuh belajar,terdorong 

belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus menerus mempelajari agama 

Islam, baik untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama 

yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan yang 

mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkahl aku 

                                                
12ZakiyahDarajat,IlmuPendidikanIslam,(Jakarta:BumiAksara,Cet.VII,2008),h. 87. 

13Aidil  Saputra,  Aplikasi  Metode  Contextual  Teaching  Learning  (CTL)  dalam 

PembelajaranPAI,(JurnalAt-Ta’dibVolumeVI,No.1, April-September2014),h. 17. 



 

 
 

seseorang yang baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik.14 

2. Prinsip-prinsip Pembelajaran PAI 

Menurut Chaedar Alwasilah,seperti yang dikutip oleh Zainal 

Arifin terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi inspirasi bagi pihak- 

pihak yang terkait dengan pembelajaran (siswa dan guru) yaitu prinsip 

umum dan prinsip khusus.15 

Prinsip umu pembelajaran meliputi:1)Bahwa belaja rmenghasilkan 

perubahan perilaku peserta didik yangrelatif permanen,2)Peserta didik 

memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan benih 

kodrati untuk ditumbuh kembangkan,3)Perubahan atau pencapaian 

kualitas ideal itu tidak tumbuh alamilinear sejalanproses kehidupan. 

Sedangkan prinsip Khusus Pembelajaran meliputi:1) Prinsip 

perhatian dan motivasi,2) Prinsip keaktifan.Perhatian dalam proses 

pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting sebagai awal dalam 

memicu aktivitas-aktivitas belajar.Untuk memunculkan perhatian siswa, 

maka perlu kiranya disusuns ebuah rancangan bagaimana menarik 

perhatian siswa dalam proses pembelajaran.Mengingat begitu pentingnya 

factor perhatian maka dalam proses pembelajaran ,perhatian berfungsi 

sebagai modal awal yang harus dikembangkan ecara optimal untuk 

                                                
14AbdulMajiddanDinaAndayani,Pendidikan...,h. 132 

15TimPengembangMKDPKurikulumdanPembelajaran, Kurikulum 

danPembelajaran, (Jakarta:RajawaliPers,Cet.Ke-3,2013),h. 182-183. 



 

 
 

memperoleh proses dan hasil yang maksimal.16 

Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan emosional 

secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat 

perhatiannya.Perhatian dapat muncul secara spontan, dapat juga muncul 

karena direncanakan.Dalam proses pembelajaran, perhatian akan muncul 

dari diri siswa apabila pelajaran yang diberikan merupakan bahan 

pelajaran yang menarik dan dibutuhkan oleh siswa.Namun jika perhatian 

alami tidak muncul maka tugas guru untuk membangkitkan perhatian 

terhadap pelajaran. Bentuk perhatian direfleksikan dengan cara melihat 

secara penuh perhatian, meraba, menganalisis, dan juga aktivitas-aktivitas 

lain dilakukan melalui kegiatan fisik dan psikis. 

Motivasi berhubungan dengan minat.Siswa yang memiliki minat 

lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki perhatian yang 

lebih terhadap mata pelajaran tersebut sehingga akan menimbulkan 

motivasi yang lebih tinggi dalam belajar.Motivasi dapat bersifat internal, 

artinya muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain, 

misalnya harapan,cita-cita,minat,dan aspek lain yang terdapat dalam diri 

sendiri.Motivasi juga dapat bersifat eksternal,yaitu stimulus yang muncul 

dari luar dirinya,misalnya kondisil ingkungan kelas,sekolah,adanya 

ganjaran berupa hadiah (reward),dan pujian.Bahkan rasa takut oleh 

hukuman (punishment) merupakan salah satu faktor munculnya 

                                                
16Ibid,h. 183. 



 

 
 

motivasi.17 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :motif instrinsik dan 

motif ekstrinsik.Setiap motif baik itu instrinsik dan ekstrinsik dapat 

bersifat internal maupun eksternal,sebaliknya motif tersebut juga dapat 

berubah dari eksternal menjadi internal atau sebaliknya (transformasi 

motif).18 

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan 

atau meningkatkan dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang 

terarah kepada pencapaian tujuan.Perilaku belajar yang terjadi dalam 

proses pembelajaran adalah pencapaian tujuan dan hasil belajar Belajar 

pada hakikat nya adalah proses aktif dimana seseorang melakukan 

kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku,terjadi kegiatan 

merespons terhadap setiap pembelajaran.Potensi yang dimiliki setiap 

individu sebaiknya dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

3. Fungsi Pembelajaran PAI 

Dalam sebuah usaha sadar yang dilakukan pasti mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai dari sebuah usaha tersebut.Begitu juga dengan 

Pembelajaran PAI yang dilakukan disekolah-sekolah.Zakiyah Darajdad 

dalambukunya Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam mendefinisikan 

tujuan Pendidikan AgamaIslam sebagai berikut: 

 

 

                                                
17Ibid,h. 184. 
18Ibid,h. 185. 



 

 
 

Tujuan Pendidikan Agma Islam yaitu membina manusia beragama 
berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama 
Islam dengan baik dan sempurna,sehingga tercermin mana sikap 
dan tindakan dalam seluruh kehidupannya,dalam rangka mencapai 
kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat,yang dapat dibina 
melalui pengajaran agama yang intensif dan efekif.19 

 

 

Selain itu, pembelajaran Agama Islam juga mempunyai fungsi 

sebagai media untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah 

SWT.Serta sebagai wahana pengembangan sikap keagamaan dengan 

mengamalkan apa yang telah didapat dari proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.Darajdad berpendapat bahwa sebagai sebuah 

bidang studi di sekolah, pengajaran agama Islam mempunyai tiga 

fungsi,yaitu:perama, menanam tumbuhkan rasa keimanan yang kuat 

;kedua, menanamkembangkan kebiasaan(habitvorming) dalam 

melakukan amal ibadah, amal saleh dan akhlak yang mulia; dan ketiga, 

menumbuh kembangkan semangat untuk mengolah alam sekitar sebagai 

anugrah Allah SWT kepada manusia.20 

Dari pendapat diatas dapat diambil beberapa hal tentang fungsi 

pembelajaran PAI yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Pengembangan,yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

pesera didik kepada Allah SWT yang ditanamkan dalam lingkup 

                                                
19ZakiyahDaradjad,MetodeKhususPengajaranAgamaislam,(Jakarta:BumiAksara, 

1995), h. 172. 

20Ibid,h. 174. 



 

 
 

pendidikan keluarga. 

b.Pengajaran,yaitu untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan 

yang fungsional. 

c. Penyesuaian,yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan social dan dapat 

bersosialisasi dengan lingkungan sesuai denga ajaran agamaIslam. 

d.Pembiasaan,melatih peserta didik untuk selalu mengamalkan 

ajaran Islam, menjalankan ibadah dan berbuat baik. 

Disamping fungsi-fungsi tersebut,hal yang sangat perludi ingatkan 

bahwa Pendidikan Agama islam merupakan sumber nilai,yaitu 

memberikan pedoman hidup bagi peserta didik untuk mencapai kehidupan 

yang bahagia di dunia dan di akhirat 

B. Model –Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Arends(1997) menyatakan bahwa istilah model pembelajaran 

mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk 

tujuannya,sintaksisnya, lingkungan,dan system pengelolaannya 

,sehingga model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari 

ada pendekatan, strategi,metode atau prosedur.Model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalam nya buku-buku ,film ,computer 



 

 
 

,kurikulum, dan lain-lain.21 

Soekanto,dkk ,mengemukaka maksud dari model pembelajaran 

adalah:“Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan ajar   tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar.” 

Model pembelajaran mempunyai tiga ciri khusus yang 

membedakan dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut 

ialah: 

1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana paserta didik belajar 

(tujuan pembelajaran yang akan dicapai). 

3)Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 

Sedangkan istilah pendekatan (approach) dalam pembelajaran 

dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap 

proses pembelajaran. Pendekatan dibagi menjadi dua,yaitu pendekatan 

yang berpusat pada guru (teacher-centeredapproaches) dan pendekatan 

                                                
21Ibid.,h. 14 



 

 
 

yang berpusat pada siswa (stdent-centeredapproaches).Pendektan yang 

berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct 

instruction),pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. 

Sedangkan,pendekatan dan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inkuiri serta strategi 

pembelajaran induktif.22 

Menurut Fathurrahman Pupuh,metode berarticara.Dalam 

pemakaiaan yang umum,metode diartikan sebagai suatu cara atau 

prosedu ryang dipakai untu kmencapai tujuan tertentu.Dalam kaitannya 

dengan pembelajaran,metode didefinisikan sebagai cara-cara 

menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik untuk tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Jadi,model pendekatan pembelajaran merupakan rancangan atau 

prosedur yang digunakan dalam proses belajar mengajar dikelas untuk 

mencapai kompetensi yang telah ditentukan. 

Dan evaluasi pembelajaran.Maka dari itu,penentuan tujuan 

komponen yang pertama kali harus dipilih oleh guru merupakan 

target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.23 

a) Bahan Pelajaran 

Bahan pembelajaran merupakan medium untuk 

mencapait ujuan pembelajara nyang berupa materi yang 

                                                
22Ibid.,h. 15 

23Ibid.,h. 20-22 



 

 
 

tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah 

tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tuntutan. 

 

b) Kegiatan Pembelajaran 

Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, 

maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu 

dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai 

dengan standar proses pembelajaran. 

 

a) Metode 

Metode adalah satu cara yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau 

tidak nya pembelajaran yang berlangsung. 

b) Alat 

Air yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan 

segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. 

c) Sumber Pembelajaran 

Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 



 

 
 

dipergunakan sebagai tempat atau rujukan dimana bahan 

pembelajaran bisa diperoleh. 

d) Evaluasi 

Komponen evaluasi merupakan komponen yang 

berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

ditetapkan telah tercapai atau belum, juga bias berfungsi 

sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah 

ditetapkan. 

 

e) Situasi atau Lingkungan 

Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam 

menentukan strategi pembelajaran.Lingkungan yang dimaksud 

adalah situasi dan keadaan fisik (misalnya iklim, madrasah, 

letak madrasah ,dan lan sebagainya),dan hubungan antar 

insani,misalnya dengan teman,dan peserta didik dengan orang 

lain. 

Maka dari itu, komponen-komponen pembelajaran tersebut 

akan mempengaruhi jalannya pembelajaran, untuk itu semua 

komponen pembelajaran diatas merupakan factor yang sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

seorang guru yang mengharap hasil baik dalam proses pembelajaran 



 

 
 

harus menerapkan gaya mengajar atau metode mengajar yang bervariasi 

agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang baik.24 

Dickand Carey dalam bukunya Trianto Ibnu Badarat-Taubany dan 

Hadi Susanto menyatakan bahwa  dengan metode yang bervariasi  dalam 

pembelajaran akan menimbulkan minat belajar dan hasil belajar pada 

siswa.25 

Sedangkan menurut Sanjaya dalam bukunya jamil Suprihai ningrum 

mendefinisikan pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya/kekuatan dalam pembelajaran yang disusunun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran.26 

Sementara dalam bukunya Yatim Rianto, dalam pembelajaran 

seorang guru  harus mengefektifkan, dan mengefisiensikan serta 

mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen 

pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.27 

                                                
24TriantoIbnuBadarat-

TaubanydanHadiSusanto,DesainPengembanganKurikulum2013diMadrasah,( 

Depok:Kencana,2017),h.209 

25Ibid,h.210 

26JamilSuprihatiningrum,StrategiPembelajaranTeoridanAplikasi,(Jogjakarta:ArRuzz 

Media,2013),h. 149 

27 YatimRiyanto,ParadigmaBaruPembelajaran,(Jakarta: kencana.2010),h.132 



 

 
 

Terdapat dua hal yang bisa kita cermati dari beberapa pengertia 

ndiatas,pertama pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(rangkaiankegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Kedua,  pembelajaran 

direncanakan untuk mencapai tujuan tetentu maksudnya arah dari semua 

keputusan penyusunan pembelajaran adalah pencapaian tujuan.Dengan 

demikian langkah-langkah pembelajaran,pemanfaatan berbagai fasilitas 

dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya  pencapaian tujuan. 

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yang menggunakan urutan kegiatan pembelajaran secara 

sistematis,memiliki potensi untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar 

siswa. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih oleh pengajar dalam 

proses pembelajaran yang dapat membantu dan memudahkan pesertadidik 

kearah tercapainya tujuan pengajaran tertentu. 

Jadi, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiata nyang didesain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu 

Hamzah B .Unomendiskrisikan,strategi pembelajaran sebagai hal 

yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran.Paling tidak ada 

tiga hal yang harus diperhatikan dalam yang berkaitan dengan 

pembelajaran, yakni (1) perencanaan pembelajaran,(2) penyampaian  

materi pembelajaran,(3) pengelolaan evaluasi pembelajaran.28Tiga 

                                                
28 Uno,PerencanaanPembelajaran…,h.45 



 

 
 

konponen pembelajaran tersebut kaitannya dengan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam,adalah : 

a. Pengorganisasian pembelajaran. 

pengorganisasia adalah suatu metode untuk mengorganisasi isi 

bidang studi PAI yang dipilih untuk pembelajaran 29mengorganisasi 

mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihanisi, penataan 

isi,pembuatan diagram,format dan lainnya yang setingkat dengan 

itu.30 

Pengorganisasian pembelajaran antara lain meliputi bagaimana 

merancang bahan untuk keperluan belajar,dalam hal ini lebih 

menekankan pada piñata materi pembelajaran.Kronologis 

pengorganisasian materi pembelajaran itu mencangkup tiga tahapan 

kegiatan,yaitu perencanaan,pelaksanaan dan penilaian.Perencanaan 

persatuan waktu terdiri dari program tahunan dan program semester. 

Perencanaan persatuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu 

kebulatan bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau 

beberapakali pertemuan.Pelaksanaan terdir dari langkah langka 

hpembelajaran di dalam atau diluar kelas,mulai dari 

pendahuluan,penyajian dan penutup. 

b. Penyampaian Materi Pembelajaran. 

penyampaian pembelajaran PAI adalah metode-metode 
                                                

29Muhaimin,et.All.,ParadigmaPendidikan…,h.151 

30 HamzahB.Uno,ModelPembelajaranMenciptakanProsesBelajarMengajarYang 

KreatifDanEfektif,(Jakarta:BumiAksara,2012), h.141 



 

 
 

penyampaian pembelajaran PAI yang dikembangkan untuk membuat 

siswa dapat merespon dan menerima pelajaran PAI dengan mudah, 

cepa tdan menyenangkan.Media pembelajaran merupakan satu 

komponen penting dan menjadi kajian utamadalam strategi 

ini.Strategi penyampaian ini berfungsi sebagai penyampa isi 

pembelajaran kepada peserta didik dan menyediakan informas yang 

diperlukan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja.31 

Ada 3 komponen dalam penyampaian materi 

pembelajaran,yaitu: (1) media pembelajaran (2) interaksi media 

pembelajaran dengan peserta didik,dan (3) pola atau bentuk belajar 

mengajar.32Media pembelajaran dapat berupa apa saja yang dapat 

dijadikan perantara untuk dimuati pesan nilai-nilai pendidikan agama 

yang akan disampaiakan kepada peserta didik.Media bis aberupa 

perangkat keras seperti komputer,televise,projector,orang atau alat 

dan bahan-bahanl ainnya.Maka Guru PAI dalam hal ini juga 

merupakan salah satu media pembelajaran PAI yang akan 

mengantarkan pesan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam 

melalui pembelajaran yang direncanakan. 

Pemiliha nmedia pembelajaran PAI sekurang-kurangnya dapat 

mempertimbangkan limahal,yaitu:(1)tingkat kecermatan repersentasi, 

(2) tingkat interaktif yang mampu ditimbulkannya, (3) tingkat 

                                                
31Muhaimin,ParadigmaPendidikan…,h.151-152 

32Ibid,h.152 



 

 
 

kemampuan khusus yang dimilikinya,(4) tingkat motivasi yang 

mampu ditimbulkannya, dan (5) tingkat biaya yang diperlukannya.33 

 

 

c. Pengelolaan Pembelajaran. 

penelolaan pembelajaran adalah bagai mana cara menata 

interaksi antara peserta didik dengan komponen-komponen 

pembelajaran lain, seperti pengorganisasian dan penyampaian isi 

pembelajaran.34 

Menurut Degeng dalam bukunya Made Wena mendifinisikan 

pengelolaan berkaitan dengan penetapankapan suatu komponen yang 

tepat dipakai dalam suatu situasi pembelajaran.35 pengelolaan 

pembelajaran PAI berupaya untuk menata interaksi peserta didik 

dengan memperhatikan 4 hal,yaitu:(1) penjadwalan kegiatan 

pembelajaran yang menunjukkan tahap-tahap kegiatan yang harus 

ditempuhp esertadidikdalampembelajaran,(2) pembuatan catatan 

kemajuan belajar peserta didik melalui penilaian yang komprehensif 

dan berkala selama proses pembelajaran berlangsung maupun 

sesudahnya,(3)pengelolaan motivasi peserta didik dengan 

menciptakan cara-cara yang mampu meningkatkan motivasi belajar 

                                                
33Muhaimin,ParadigmaPendidikan…,h.152 

34Ibid,h.155 

35 MadeWena,StrategiPembelajaranInovatifKontemporerSuatuTinjauanKonseptual 

Operasional,(Jakarta:BumiAksara,2013), h.11 



 

 
 

peserta didik ,dan(4)kontrol belajar yang mengacu kepada pemberian 

kebebasan untuk memilih tindakan belajar sesuai dengan karakteristik 

peserta didik.36 

 

Berdasarkan pengertian diatas ,dapat diambil beberapa unsure 

penting mengenai suatu komponen pembelajaran,yaitu :a. Memilki 

tujuan yang jelas, b.Adanya perencanaan yang jelas, c.Menuntut 

adanya tindakan (action guru, d.Merupakan serangkaian prosedur 

yang harus dikerjakan e.Melibatkan materi pembelajaran dan 

f.Memiliki urutan atau langkah-langkah yang teratur.37 

Secara sederhana strategi pembelajaran merupakan siasat atau 

taktik yang harus dipikirkan/direncanakan guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah diterapkan.Dengan demikian,strategi 

pembelajaran mempunyai cakupan diantaranya:a.Tujuan 

pembelajatan, b.Materi/bahan/pelajaran, c.Kegiatan pembelajaran 

(metode/teknik), d.Mediapembelajaran, e.Pengelolaan kelas, dan 

f.Penilaian.38 

Aqib dalam bukunya Yatim Riyanto mengelompokan jenis  

kategori pembelajaran bedasarakan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu.39 

                                                
36Muhaimin,ParadigmaPendidikan…,h.155 

37 Suprihatiningrum,StrategiPembelajaran…,h.152-153 

38Ibid,h.153 

39Riyanto,ParadigmaBaru…,h.136 



 

 
 

a.Atas dasar pertimbanganproses pengelolaan pesan 

1Pembelajaran deduktif . 

Materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang umum ke 

yang bersifat khusus atau bagian-bagian.Bagian-bagian itu 

dapat berupa sifat, atribut atau ciri-ciri . 

2) Pembelajarani Induktif  

.Dengan strategi induktif.Materi itu bahan pelajaran diolah mulai 

dari khusus ke yang umum, generalisasi atau umum. 

b.Atas dasar pertimbangan pihak pengelola pesan 

1) Pembelajaran ekspositorik. 

Dengan strategi ekspositorik,guru yang mencari dan mengolah 

bahan pelajaran yang kemudian menyampaikannya kepada 

siswa.Strategi ekspositorik dapa tdigunakan dalam 

mengajarkan berbagai meteri pelajaran,kecuali yang sifatnya 

pemecahan masalah. 

2)Strategi heuristis. 

 Dengan strategi heuritis,bahan atau materi pelajaran diolah oleh 

siswa.Siswa yang aktif mencari dan mengolah bahan atau 

materi pelajaran.Guru sebagai fasilitator untuk memberikan 

dorongan,arahan dan bimbingan. 

c.Atas dasar pertimbangan pengaturan guru 

1) )Pembelajaran seorang guru.Seorang guru mengajar kepada 

sejumlah siswa 



 

 
 

2) Strategi pengajaran beregu (teamteaching).Dengan pengajaran 

beregu dua orang atau lebih guru mengajar sejumlah siswa. 

d.Atas dasar pertimbangan jumlah siswa 

1)Pembelajaran klasikal 

2) )Pembelajaran kelompok kecil 

3) )Pembelajaran individu 

e.Atas dasar pertimbangan interaksi guru dengan siswa 

1) )Pembelajaran tatap muka 

2) )Pembelajaran pengajaran melalui media.Guru tidak 

langsung kontak siswa tetapi melalui media.Siswa 

berinteraksi dengan media. 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi 

dan kemampuan baru. Ketika berpikir informasi dan kemampuan apa yang 

harus dimiliki siswa,maka pada saat itu juga semestinya berpikir tentang 

apa yang semestinya harus  dilakukan oleh seorang pendidik agar proses 

pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Beberapa factor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan 

suatu pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a.Faktor Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan factor yang paling pokok,sebab 

semuafaktor yang ada didalam situasi pembelajaran,termasuk 

strategi pembelajaran,diarahkan dan diupayakan semata-mata untuk 

mencapai tujuan.Tujuan pengajaran menggambarkan tingkah laku 

yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran selesai 



 

 
 

dilaksanakan.Tingkah laku tersebut dalam di kelompok kan ke 

dalam kelompok pengetahuan (aspekkognitif),keterampilan 

(aspekpsikomotorik), dan sikap (aspek afektif).40 

b.Faktor Materi Pembelajaran 

Dilihat dari hakikatnya ,ilmu atau materi pelajaran memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda.Karakteristik ilmu atau materi 

pelajaran membawa implikasi terhadap penggunaan cara dan teknik 

dalam pembelajaran .Secara teoritis didalam ilmu atau materi 

terdapat beberapa sifat materi,yaitu fakta,konsep,prinsip, masalah, 

prosedur (keterampilan), dan sikap (nilai).41 

c.Faktor  Siswa 

Siswa sebagai pihak yang berkepentingan didalam proses 

pembelajaran,sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata untuk 

mengubah perilaku siswa itu sendiri. Beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan ialah jumlah siswa yang terlibat didalam proses 

pembelajaran.Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa: 

 

 

1) Siswa sebagai keseluruhan.Dalam arti segala aspek pribadinya 

                                                
40TotoFathonidanCepiRiyana,“Komponen-

KomponenPembelajaran”dalamKurikulum 

danPembelajaran,(Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada,2011), h.154 

41Ibid,h.155 



 

 
 

diperhatikan secara utuh. 

2)Siswa sebagai pribadi tersendiri.Setiap siswa memiliki 

perbedaan dari yang lain dalam hal kemampuan, cara 

belajar,kebutuhan,dan sebagainya,yang berkaitan erat dengan 

proses pembelajaran. 

3) Tingkat perkembangan siswa akan mempengaruhi proses 

pembelajaran.42
 

d.Faktor Fasilitas 

Faktor fasilitas turut menentukan proses dan hasil belajar. 

Misalnya,jik aguru merencanakanakan menggunakan metode 

demonstrasi dalam mengajarkan suatu keterampilan kepada 

mahasiswa dengan menggunakan alat pembelajaran yang telah 

ditetapkan.Akan tetapi,jika ternyata alatnya kurang lengkap atau 

sama sekali tidak ada,maka proses yang telah direncanakan tidak 

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hasilnya tidak  akan 

tercapai sesuai yang diharapkan.43 

 

 

 

e.Faktor Waktu 

Faktor waktu dapat dibagi dua,yaitu yang menyangkut 
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jumlah waktu dan kondisi waktu.Hal yang menyangkut jumlah 

waktu adalah berapa jumla jam pelajaran yang tersedia untuk 

proses pembelajaran.Sedangkan yang menyangkut kondis waktu 

ialah kapan pembelajaran itu dilaksanakan .Pagi, siang,sore atau 

malam,kondisinya akan berbeda.Hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran yang terjadi.44 

f.Faktor Guru 

Faktor guru adalah salah satu factor penentu,pertimbangan 

semua factor diatasakan sangat bergantung kepada kreativitas guru. 

Dedikasi dan kemampuan gurulah yang pada akhirnya 

mempengaruhi proses pembelajaran.45 

Strategi pembelajaran perlu bervariasi serta sesuai dengan kompetensi 

dan hasil belajar yang akan dicapai juga materi pembelajaran.Sesuai 

tuntutan kehidupan masyarakat saat ini hendaknya strategi tidak hanya 

berguna dalam pencapaian tujuan pembelajaran saja,tetapi juga memiliki 

dampak pengiring dalam pertumbuhan kepribadian individu,sesuai dengan 

tuntutan pembentukan kompetensi.Untuk itu perlu digunakan strategiyang 

sesuai dengan konteks kehidupan nyata,eksplorasi dan menggunakan 

pengetahuan yang ada dalam konteks yang baru. 

Maka harus diperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran 

Pembelajaran memiliki kekhasan masing- masing Pendidik perlu 

memahami prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana diungkapkan Wina 
                                                

44Ibid 

45Ibid,h.157 



 

 
 

Sanjaya dalam bukunya, yaitu sebagai berikut:46 

a.Berorientasi pada Tujuan 

Dalam system pembelajaran tujuan merupakan komponen 

yang utama.Segala aktivitas pembelajaran,mestilah diupayakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

b.Aktivitas 

Pemmbelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta 

didik. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada akivitas 

fisik,akan tetapi juga meliputi aktivita yang bersifat psikis seperti 

aktivitas mental. 

 

c.Individualitas 

Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu 

peserta didik.meskipun mengajar pada sekelompok peserta didik 

namun, pada hakikat nya yang ingi dicapai oleh pendidik adalah 

perubahan perilaku setiap peserta didik . 

 

 

d.Integritas 

Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan 

kognitif saja,akan tetap ijuga meliputi pengembangan aspek 

efektif dan psikomotor. Sehingga,strategi pembelajaran harus 
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dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik 

secarater integrasi. 

Dalam menyimpulkan tentang pengertian Pendidikan Agama Islam 

terlebih dahulu dikemukakan pengertian pendidikan dari segi etimologi dan 

terminology.Dari segi etimologi atau bahasa,kata pendidikan berasal kata 

"didik" yang memberinya awalan pe-dan akhiran–kan yang mengandung arti 

“perbuatan” (hal, caradan sebagainya).47 

Istilah pendidikan pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“Paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.Istilah ini 

kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan“Education” yang 

berarti pengembangan atau bimbingan.48 

Dalam istilah keislaman pendidikan lebih popular dengan istilah 

tarbiyah, ta’lim,ta’dib, dan riyadhoh.Istilah istilah tersebutdijabarkan 

sebagai berikut. 

a.Tarbiyah. 

Tarbiyah berasal dari Rabbayarbutarbiyah yang memiliki 

makna tambah dan berkembang.Artinya pendidikan (tarbiyah) 

merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apayang 

ada pada diri peserta didik,baik secara fisik,psikis,social maupun 

spiritual.49 

                                                
47 MenurutRamayulisdalamkaryaM.MuntahibunNafis,IlmuPendidikanIslam 

(Yogyakarta:Teras,2011),h.1 

48Ibid 

49AbdulMujib,IlmuPendidikanIslam,(Jakarta:Kencana,2006),h.3 



 

 
 

Tarbiyah dapat juga diartikan dengan prosestransformasi 

ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik agar memiliki 

sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari 

kehidupannya,sehingga tebentuk ketakwaan, budipekerti dan 

kepribadian yang luhur.50 

b.Ta’lim 

Istilah Ta’lim merupakan kata benda buatan (masdar) yang 

berasal dari kata allama Sebagian pakar menerjemahkan istilah 

tarbiyah dengan pendidikan sedangkan ta’lim diterjemahkan ke 

dalam pengajaran.51 

c.Ta’dib 

Ta’dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan 

santun,tata karma,adab,budi pekerti, akhlak, moral dan 

etika.Menurut alNaquib dalam bukunya Abdu lMujibta’dib berarti 

pengenalan danp pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempatyang tepat dari 

segala sesuatu didalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing 

kearah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan 

Tuhan.52 

d.Riyadhah 
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51Nafis,IlmuPendidikanIslam…,h.9 
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Riyhadah secara bahasa diartikan dengan pengajaran dan 

pelatihan.Dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak 

dengan akhlak yang mulia.53 

Pendidikan dalam pengertian sekolah adalah pengajaran yang 

diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal .Pendidikan 

adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja 

yang diserahkan kepada nya garmempunyai kemampuan yang sempurna dan 

kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas social 

mereka  

Kemudian ditinjau dari segi terminology, pendidikan mempunyai arti 

seperti yang terangkum dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan yang berbunyi: 

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,kepribadian, kecerdasan akhlak 

mulia,serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa 

dan negara.Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 1.54 

Dari beberapa definisi diatas,maka dapat diambil pengertian bahwa 
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54Suparlan,MencerdaskanKehidupanBangsadanKonsepsiSampaiDengan 

Implementasi,(Yogyakarta:HikayatPublishing,2004),h.154  



 

 
 

yang dimaksud Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal,memahami,menghayati 

hingga mengimaniajaran Islam,dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunana 

ntar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.55 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam disekolah mempunyai dasar 

yang cukup kuat,diantaranya dasar yuridis/hukum,religious,social 

psychologist. Ketiga dasar ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a.Dasar Yuridis/Hukum 

Pelaksanaan pendidikan Islam diIndonesia berdasarkan peraturan 

perundang-undanganyang secara langsung maupun tidak,dapat 

dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan Islam di 

lembaga-lembaga pendidikan formal.Adapun dasar yuridis 

pelaksanaan pendidikan tersebut adalah : 

1) Dasar ideal yakni dasar falsafah Negara yaitu Pancasila,sila pertama: 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2)Dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu UUD 

1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :Negara berdasarkan 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing- 

masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 
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3) Peraturanp perundangan lainnya No.4/195jo.No.2/1954 dan 

peraturan pelaksanaannya oleh Mentri PP dan K tentang 

pelaksanaan pendidikan agama disekolah rakyat (dasar) negeri, 

disamping berbagai peraturan yang mengatur lembaga-lembaga 

pendidikan islam (madrasah semua jenjang) oleh Menteri Agama 

bersama Menteri PP dan K serta Menteri Dalam Negeri, No.6 

tahun 1975,No.037/U/1975danNo.36tahun1975 yang melahirkan 

kurikulum tahun 1976 untuk madrasah ibtida’iyah,Tsanawiyah, 

dan Aliyah.56 

b.Dasar Religius 

Dasar religious adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. 

Dalam AlQur’an banyak ayat yang menunjukan perintah tersebut 

antara lain :1) Q.S AnNahl ayat 125, 2)  Q.S AlImran ayat 104. 

c.Dasar Psikologis 

Semua manusia didalam hidupnya selalu membutuh klanadanya 

peganganhidup yang disebut agama,yakni adanya perasaan yang 

mengakui adanya Dzat yang Maha Kuasa,tempat berlindung dan 

mohon pertolongan.Oleh karena nya manusia berusaha mendekatkan 

diri pada Tuhan dalam rangka mengabdi pada-Nya.Dalam hal ini 

umat muslim membutuhkan pendidikan agama Islam agar dapat 

mengarahkan fitrahnya kepada jalan yang benar,sehingga mereka 
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dapat mengabdi dan beribadah secara benar menurut ajaranIslam.57 

Adapun ruang lingkup pendidikan agama Islam adalah:Ruang 

lingkup PAI meliputi perwujudan ,keserasian ,keselarasan,dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT,diri sendiri, 

sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya.58 

Selanjutnya menurut Abdul Majid dan Dian Andayan 

i,pendidikan agama Islam disekolah atau madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan,penghayatan,pengamalan serta pengalaman 

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi imuslim yang 

terus berkembang dalam hal keimanan,ketakwaannya,berbangsa dan 

bernegara,serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidika 

nyang lebih tinggi.59 

Jadi,yangdimaksud dengan tujuan pendidikan agama Islam di 

sin iadalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala 

perintah-Nya melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

pemahaman,penghayatan,pengalaman serta pengalaman siswa 

tentang ajaran agama Islam. 

Sedangkan fungsi Pendidikan Agama Islam adalah: 
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a. Pengembangan,yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. 

b.Penanaman nilai,sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup didunia akhirat. 

c. Penyesuaian,yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baikl ingkungan fisik atau social yang dapat 

mengubah lingkungan sesuai dengan ajaranIslam. 

d. Perbaikan,yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan 

dan kelemahan peserta didik dalam meyakini, pemahamandan 

pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

e.Pencegahan,yaitu menghafal hal-hal negative dari lingkungan atau 

budaya yang dapat membahayakan pesertadidik dan 

menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia yang 

utuh. 

f. Pengajaran,tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, 

sistem dan fungsional. 

g.Penyaluran,yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki 

bakat khusus dibidang agama Islam agar bakat tersebut dapatb 

erkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya sendiri dan orang lain.60 

C. Konsep  Akhlak 
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1. Pengertian Akhlak 

Dalam pengertian sehari-hari akhlak umumnya disamakan artinya 

dengan budi pekerti,kesusilaan,sopan santun dalam bahasa Indonesia,dant 

idak berbeda pula dengan artikata moral,ethic dalam bahasa 

inggris.Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji 

serta menjauh kansegala akhlak tercela.61 

Secara kebahasaan akhlak bias baik dan juga bias buruk, tergantung 

tata nilai yang dijadikan landasan atau tolok ukurnya .Di Indonesia, kata 

akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut orang 

yang berakhlak, sementara orang yang tidak berlaku baik disebut orang 

yang tidak berakhlak. 

Adapun secara istilah,akhlak adalah system nilai yang mengatur pola 

sikap dan tindakan manusia dimuka bumi.Sistem nilaiyang dimaksud 

adalah ajaran Islam,dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai sumber 

nilainya serta ijtihad sebagai metode berfikir Islami.Pola sikap dan 

tindakan yang dimaksud mencakup pola-pola hubungan dengan Allah, 

sesame manusia (termasuk dirinya sendiri), dan dengan alam.62 

Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia dan bisa 

bernilai baik atau bernilai buruk. Akhlak tidak selalu identik dengan 

pengetahuan,ucapan ataupun perbuatan orang yang bisa mengetahui 
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banyak tentang baik buruknya akhlak,tapi belum tentu ini didukung oleh 

keluhuran akhlak,orang bisa bertutur kata yang lembut dan manis, tetapi 

kata-kata bisa meluncur dari hati munafik. Dengan kata lain akhlak 

merupakan sifat-sifat bawaan manusia sejak lahir yang tertanam dalam 

jiwanya dan selalu ada padanya Al-Qur'an selalu menandaskan,bahwa 

akhlak itu baik atau buruknya akan memantul pada diri sendiri sesuai 

dengan pembentukan dan pembinaannya.63 

Akhlak menurut Anis Matta adalah nilai dan pemikiran yang telah 

menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa, kemudian tampak dalam 

bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap,natural atau alamiah tanpa 

dibuat-buat,serta refleks.64 

Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian 

akhlak sebagai berikut : 

a. Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al din mengatakan 

bahwa akhlak adalah :sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.65 

b. Ibrahim Anas mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya 

membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan 
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manusia,dapat disifatkan dengan baik dan buruknya.66 

c. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan 

buruk.Contohnya apabila kebiasaan memberi sesuatu yang 

baik,maka disebut akhlakul karimah dan bila perbuatan itu tidak baik 

disebut akhlaqul madzmumah.67 

Akhlak yang tidak baik serta rendahnya kualitas pendidikan pada 

anak akan mengantarkan anak pada posisi dasar dalam tatanan 

masyarakat social dan akan menyebabkan timbulnya kriminalitas,oleh 

karena itu tujuan pendidikan nasional adalah tidak hanya mencerdaskan 

kehidupan bangsa saja melainkan membentukkan manusia-manusia yang 

berbudi pekerti luhur. 

Jadi pada hakekatnya khuluk  (budipekerti) atau akhlak ialah suatu 

kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian 

hingga dar situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan 

dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan 

pemikiran.Ketinggian budi pekerti atau dalam bahasa Arab disebut 

akhlakul karimah yang terdapat pada seseorang yang menjadi seseorang 

itu dapat melaksanakan kewajiban dan pekerjaan dengan baik dan 

sempurna,sehingga menjadikan seseorang itu dapat hidup 

bahagia.Walaupun unsur-unsur hidupyang lain seperti harta dan pangkat 

takterdapat padanya. 
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Sebaliknya apabila manusia buruk akhlaknya,kasar 

tabiatnya,buruk prasangkanya terhadap orang lain,maka itu sebagai 

pertanda bahwa orang itu akan hidup resah sepanjang hayatnya dan budi 

pekerti atau akhlak yang dimaksud disini ialah bukan semata-matateori 

yang muluk-muluk tetapi akhlak sebagai tindak tanduk manusia yang 

keluar dari hati.68 

Akhlak ialah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang 

diyakini oleh seseorang dan sikap yang menjadi sebahagian dari pada 

keperibadiannya.Nilai-nilai dan sikap itu pula terpancar dari pada 

konsepsi dan gambarannya terhadap hidup.Dengan perkataan lain,nilai-

nilai dan sikap itu terpancar dari pada aqidahnya yaitu gambaran tentang 

kehidupan yang dipegang dan diyakininya. 

Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk,merupakan dua jenis 

tingkah laku yang berlawanan dan terpancar dari pada dua system nilai 

yang berbeda.Kedua-duanya member kesan secara langsung kepada 

kualitas individu dan masyarakat.Individu dan masyarakat yang dikuasai 

dan dianggotai oleh nilai-nilai dan akhlak yang baik akan melahirkan 

individu dan masyarakat yang sejahtera.Begitulah sebaliknya jika 

individu dan masyarakat yang dikuasai oleh nilai-nilai dan tingkah laku 

yang buruk,akan porak poranda dan kacau balau.Masyarakat kacau 

balau,tidak mungkin dapat membantu tamadun yang murni dan luhur. 

Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling 
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melengkapi,dan dari sini dapat dilihat lima ciri yang terdapat dalam 

perbuatan akhlak,yaitu:69 

Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam 

dalam jiwa seseorang,sehingga telah menjadi kepribadiaannya.Jika kita 

mengatakan bahwa si A misalnya sebagai seorang yang berakhlak 

dermawan,maka sikap dermawan tersebut telah mendarah daging,kapan 

dan dimana pun sikap nya itu dibawanya,sehingga menjadi identitas yang 

membedakan dirinya dengan orang lain.Jika kadang-kadang si A bakhil 

kadang dermawan,maka ia belum dikatakan sebagai orang dermawan. 

Kedua,perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

mudah dan tanpa pikiran.Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan 

sesuatu perbuatan,yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar,hilang 

ingatan,tidur atau gila.Pada saat yang bersangkutan melakukan suatu 

perbuatan ia tetap sehat akal pikirannya dan sadar.Oleh karena itu 

perbuatan reflex seperti berkedip,tertawa dan sebagainya bukanlah 

perbuatan akhlak. 

Ketiga,perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam 

diri orang yang mengerjakannya,tanpa ada paksaan atau tekanan dari 

luar.Jadi perbuatan akhlak dilakukan atas dasar kemauan,pilihan dan 

keputusan yang bersangkutan.Olehkarena itu jika ada seseorang yang 

melakukan suatu perbuatan,tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena 
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paksaan,tekanan atau ancaman dari luar, maka perbuatan tersebut tidak 

termasuk ke dalam akhlak dari orang yang melakukannya. 

Keempat,bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan sesungguhnya,bukan main-main atau karena 

bersandiwara.Berkenaan dengan ini maka sebaiknya seseorang tidak 

cepat-cepat menilai orang lain sebagai berakhlak baik atau berakhlak 

buruk,sebelum diketahui dengan sesungguhnya bahwa perbuatan tersebut 

memang dilakukan dengan sebenarnya.Hal ini perlu dicatat,karena 

manusia termasuk makhluk yang pandai bersandiwara,atau berpura-

pura.Untuk mengetahui perbuatan yang sesungguhnya dapat dilakukan 

dengan carayang kontinyu dan terus menerus. 

Kelima,sejalan dengan cirri yang keempat,perbuatan akhlak 

(khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena 

ikhlas semata-mata karena Allah,bukan karena ingin dipuji orang atau 

karena ingin mendapatkan sesuatu pujian.Seseorang yang melakukan 

perbuatan bukan atas dasar karena Allah tidak dapat dikatakan perbuatan 

akhlak. 

Jadi akhlak adalah sumber dari segala perbuatan yang 

sewajarnya,artinya sesuatu perbuatan atau sesuatu tindak tanduk manusia 

yang tidak dibuat-buat,dan perbuatan yang dapat dilihat ialah gambaran 

dari sifat-sifatnya yang tertanam dalam jiwa,jahat atau baiknya. 

2. Sumber Akhlak 

Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran 



 

 
 

baik-buruk atau mulia dan tercela.Sebagaimana keseluruhan ajaran 

Islam.Sumber akhlak adalah al-Qur'an dan al-Hadits,bukan akal pikiran 

atau  pandangan  masyarakat,sebagaimana pada konsep etika dan moral.70 

Dalam konsep akhlak,segala sesuatu dinilai baik-buruk, terpuji-

tercela,semata-mata karena syara‟(al-Qur'an dan Sunnah) menilainya 

demikian.Bagaimana dengan peran hati nurani,akal dan pandangan 

masyarakat dalam menentukan baik dan buruk karena manusia diciptakan 

oleh Allah SWT memiliki fitrah bertauhid,mengakui ke-Esaan-Nya 

sebagaimana dalam firman Allah: 

 
 

 ۡsِ�َ�َr  َتzَ�ِۡr uۚ�ٗ�ِ��َ |ِ{ ِّh�ِl �ََ yۡٱَو ِ َّx ٱqِ¡َّl  zَ�ََrسَ ٱuَّ�l  ¢ِ�ۡ£َِl ¤َ{hِ¥َۡ¦ §َ uَۚ �َۡ� َ̈

ِۚ ٱ َّx  �َِl tِ|َّ أsِّ�َjlۡ  zََ�vَُۡ ٱ hlِّ}|ُ ٱَذٰ َٰlسِ ٱَوuَّ�l  َنn}َُ�ªَۡ{ §َ٣٠   
 

 
 

Artinya:Maka hadapkan lah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah;(tetaplah 
atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu.tidak ada peubahan pada fitrah Allah.(Itulah) agama yang lurus;tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.(Q.S.Ar-Rum:30). 

 
Fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik 

karena pengaruh dari luar,misalnya pengaruh pendidikan dan 

lingkungan.Fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak dapat lagi 

melihat kebenaran.71 
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Demikian juga dengan juga dengan akal pikiran,ia hanyalah salah 

satu kekuatan yang dimiliki oleh manusia untuk mencari kebaikan-

keburukan.Keputusannya bermula dari pengalaman empiris kemudian 

diolah menurut kemampuan pengetahuannya.Oleh karena itu keputusan 

yang diberikan akal hanya bersifat spekulatif dan subjektif.72 

Pandangan masyarakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran 

baik-buruk.Tetapi sangat relatif,tergantung sejauh mana kesucian hati 

nurani masyarakat dan kebersihan pikiran mereka dapat terjaga.Masyarakat 

yang hati nuraninya telah tertutup oleh dan akal pikiran mereka sudah 

dikotori oleh sikap dan tingkah laku yang tidak terpuji tentu tidak bisa 

dijadikan sebagai ukuran.Hanya kebiasaan masyarakat yang baiklah yang 

dapat dijadikan sebagai ukuran.73 

Al-quran dan al-Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam yang 

menjelaskan baik buruknya suatu perbuatan manusia.Sekaligus menjadi 

pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk .Al-

Qur'an sebagai dasar akhlak menerangkan tentang Rasulullah SAW sebagai 

suri tauladan  (uswatunkhasanah) bagi seluruhumat manusia. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber akhlak adalah al- 

Qur'an dan Sunnah. Untuk menentukan ukuran baik-buruknya atau mulia 

tercela haruslah dikembalikan kepada penilaiansyara‟. Semua keputusan 

syara‟ tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan tidak akan bertentangan 
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dengan hatinurani manusia karena keduanya berasal dari sumber yang sama 

yaitu Allah SWT. 

3.Ruang Lingkup Akhlak. 

Akhlak dalamagama tidak dapat disamakan dengan etika.Etika 

dibatasi oleh sopan santun pada lingkungan sosial tertentu dan hal ini 

belum tentu terjadipada lingkungan masyarakat yang lain.Etika juga hanya 

menyangkut perilaku hubungan lahiriah. Misalnya,etika berbicara antara 

orang pesisir, orang pegunungan dan orang keratin akan berbeda, dan 

sebagainya. 

Akhlak mempunyai makna yang lebih luas,karena akhlak tidak hanya 

bersangkutan dengan lahiriah akantetapi juga berkaitan dengan sikap batin 

maupun pikiran.Akhlak menyangkut berbagai aspek diantaranya adalah 

hubungan manusia terhadap Allah dan hubungan manusia dengan sesame 

makhluk (manusia,binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda bernyawa 

dan tidak bernyawa). 

Berikut upaya pemaparan sekila stentang ruang lingkup akhlak 

adalah: 

a)Akhlak terhadap Allah 

Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan 

kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah.Adapun perilaku 

yang dikerjakan adalah: 

1)Bersyukur  kepada Allah 

Manusia diperintahkan untuk memuji bersyukur kepada Allah 



 

 
 

karena orang yang bersyukur akan mendapat tambahan nikmat 

sedangkan orang yang ingkar akan mendapat siksa. 

2)Meyakini kesempurnaanAllah 

Meyakini bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Setiap 

yang dilakukan adalah suatu yang baik dan terpuji. 

3)Taat terhadap perintah-Nya. 

Tugas manusia ditugaskan didunia ini adalah untuk beribadah 

karena itu taat terhadap aturanNya merupakan bagian dari 

perbuatan baik. 

b)Akhlak terhadap sesama manusia 

Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama 

manusia. Petunjuk mengenai hal itu tidak hanya berbentuk larangan 

melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, 

atau mengambil hartata npa alas an yang benar, melainkan juga 

menyaki hati dengan jalan menceritakan aib sesama. 

Di sisi lain,manusia juga didudukkan secara wajar. Karena nabi 

dinyatakan sebagai manusia seperti manusia lain ,namun dinyatakan 

pula beliau adalah Rasul yang memperoleh wahyu Illahi.Atas dasar 

itu beliau memperoleh penghormatan melebihi manusia lainnya. 

c)Akhlak terhadap lingkungan 

Yang dimaksud lingkungan disini adalah segala sesuatu yang 

berada disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun 

benda-benda takbernyawa. 



 

 
 

Dasaryang digunakan sebagai pedoman akhlak terhadap 

lingkungan adalah tugas kekhalifahannya di bumi yang mengandung 

arti pengayoman, pemeliharaan serta pembimbing canagar setiap 

makhluk mencapai tujuan pencitaannya.74 

4.PembentukanAkhlak 

Berbicara masalah pembentukan akhlak samadengan berbicara 

tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para 

ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan 

akhlak. Misalkan pendapat Muhammad Athiya hal-Abrasyi yang dikutip 

Abudin nata mengatakan bahwa pendidikan budipekerti dan akhlak adalah 

jiwa dan tujuan pendidikanIslam.75Demikian pula Ahmad. Marimba 

berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan 

tujuan hidup setiap Muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu 

hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepada-Nya dengan memeluk 

agamaI slam.76 

Menurut sebagian ahli akhlak tidak perlu dibentuk,karena akhlak 

adalah instinct(garizah) yang dibawa manusia sejak lahir.Bagi golongan 

ini bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu 

kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, 
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dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada 

kebenaran. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh 

dengan sendirinya, walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan.Kelompok 

ini lebih lanjut menduga bahwa akhlak adalah gambaran batin sebagai 

mana terpantul dalam perbuatan lahir. Perbuatan lahir ini tidak akan 

sanggup mengubah perbuatanbatin. Orang yang bakatnya pendek misalnya 

tidak dapat dengan sendirinya meninggikan dirinya. Demikian  juga 

sebaliknya.77 

Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah 

hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan 

sungguh-sungguh.Akhlak manusia itu sebenarnya boleh diubah dan 

dibentuk. Orang yang jahat tidak akan selamanya jahat, seperti halnya 

seekor binatang yang ganas dan buas bisa  dijinakkan dengan latihan dan 

asuhan.Maka manusia yang berakal bisa diubah dan dibentuk perangainya 

atau sifatnya. Oleh sebabitu usahayang demikian memerlukan kemauan 

yang gigih untuk menjamin terbentuknya akhlak yang mulia. 

Sebagaimana dalam hadits: 

DariAbu Zar,Jundubbin Junadah dan Abu Abdurrahman, dan Mu‟az bin 

Jabal radhiallahu anhuma dari Rasulullah shallallahu„ alaihiwasallam 

beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada, 

iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan 

pergauilah manusia dengan akhlak yang baik.“ (Riwayat Turmudzi). 

                                                
77 Abuddin,Akhlak Tasawuf…,cetIV,h.154 



 

 
 

 
5. Tujuan Pembentukan Akhlak 

Telah  dikatakan diatas bahwa pembentukan akhlak adalah sama 

dengan pendidikan akhlak, jadi tujuannyapun sama. Tujuan pendidik anak 

ahlak dalam Islam adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan 

senantiasa berada dijalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh 

Allahswt.78Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan 

didunia dan di akhirat. 

Proses pendidikan atau pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan 

manusia yang berakhlak mulia.Akhlak yang muliaakan terwujud secara kukuh 

dalam diriseseorang apabila setiap empat unsure utama kebatinan diriya itu 

daya akal, daya marah, daya syahwat dan daya keadilan, Berjaya dibawa ke 

tahap yang seimbang dan adil sehingga tiap satunya boleh dengan mudah 

mentaati kehendak syarak dan akal. Akhlak mulia merupakan tujuan pokok 

pembentukan akhlak Islam ini.Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika 

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

 

 

 

Secara umum Ali Abdul HalimMahmud menjabarkan hal- hal yang 
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AboebakarAceh,PendidikanSufiSebuahKaryaMendidikAkhlakManusiaKaryaFilosofIslamdiIn

donesia,(Solo:CV.Ramadhani,1991,cet.3,h.12 



 

 
 

termasuk akhlak terpuji yaitu:79 

a. Mencintai semua orang.Ini tercermin dalam perkataan dan perbuatan. 

b. Toleran dan member kemudahan kepada sesame dalam semua urusan 

dan transaksi. Seperti jual beli dan sebagainya. 

c. Menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dantetangga tanpa harus 

diminta terlebihdahulu. 

d. Menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemurah dan semuasifat 

tercela. 

e. Tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama 

f. Tidak kaku dan bersikap keras  dalam berinteraksi dengan oranglain. 

g. Berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. 

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud tujuan pembentukan akhlak 

setidaknya memiliki tujuan yaitu:80 

a. Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman yang selalu beramal 

sholeh.Tidak adasesuatu pun yang menyamai amal saleh dalam 

mencerminkan akhlak mulia ini. Tidakada pula yang menyamai akhlak  

mulia dalam mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah dan 

konsistensinya  kepada manhaj Islam. 

b. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani 

kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam; melaksan akan apa yang 

                                                
79 AliAbdulHalimMahmud,AkhlakMulia,(Jakarta:GemaInsani, 

2004),h.159 

80Mahmud,Akhlak Mulia…,h.160 



 

 
 

diperintah kan agama dengan meninggalkan apayang diharamkan; 

menikmati hal-hal yang baikdan dibolehkan serta menjauhi segalas 

esuatu ang dilarang, keji, hina,  buruk, tercela, danmunkar. 

c. Mempersiapkan insane beriman dan saleh yang bias berinteraksi 

secara baik dengan sesamanya ,baik dengan orang muslim maupun 

non muslim.Mampu bergaul dengan orang-orang yang ada di 

sekelilingnya dengan mencari ridha Allah,yaitu dengan mengikuti 

ajaran-ajaran-Nya dan petunjuk-petunjuk Nabi-Nya, dengan semua ini 

dapat tercipta kestabilan masyarakatdan kesinambungan hidup umat 

manusia. 

d. Mempersiapkan insan  beriman dan saleh yang mampu dan mau 

mengajak orang lain kejalan Allah, melaksanakan amar ma‟ruf nahi 

munkar81 dan berjuang fiisabilillah demi tegaknya agama Islam. 

e.  Mempersiapkan insan beriman dan saleh,yang mau merasa bangga 

dengan persaudaraannya sesama muslim dan selalu memberikan hak-

hak persaudaraan tersebut, mencintaidan membencihanya karena 

Allah, dan sedikitpun tidak kecut oleh celaan orang hasad selama dia 

berada dijalan yang benar. 

f. Mempersiapkan insane beriman dan saleh yang merasa bahwa dia 

                                                
81Pengertiantentangamarma‟rufadalahyangdijelaskanoleh 

ImamAbiHasandalamTafsirNawawi,bahwaamarma‟ruf adalah 

memerintahkanyangbaikdengan tauhiddanmengikuti syari‟atnabi 

MuhammadSAW.(ImamAbiHasan,TafsirNawawi,(tt.p:NurAsya‟),Juz1,h.113) 



 

 
 

adalah bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari daerah, suku, 

dan bahasa. Umat Islam selama dia mampu. 

g. Mempersiapkan insane beriman dan saleh yang merasa bangga dengan 

loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha sekuat tenaga demi 

tegaknya panji-panji Islam di muka bumi.Atau insan yang rela 

mengorbankan harta, kedudukan, waktu, dan ji wanya demi tegaknyas 

yari’at  Islam. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

akhlak ada tiga aliran yang sudah populer. Pertama aliran nativisme. Kedua, 

aliran Empirisme. Dan ketiga aliran konvergensi.82 

Menurut aliran nativisme   terhadap pembentukan diri seseorang 

adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa 

kecenderungan, bakat akal, danl ain-lain .Jika seseorang sudah memiliki 

pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik maka dengan sendirinya 

orang tersebut menjadi baik.  

 

Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada 

dalam diri manusia, dan hal ini kelihatannya terkait erat dengan pendapat 

aliran intuisisme dalam penentuan baik dan buruk sebagaimana telah 

diuraikan diatas Aliran ini tampak kurang menghargai atau kurang 

memperhitungkan peranan pembinaan atau pembentukan dan pendidikan. 

                                                
82 Abuddin,Akhlak Tasawuf…,cetIV,h.165 


