
BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia untuk membantu 

manusia lainnya dalam mengembangkan berbagai potensi diri dan agar dapat 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Sebagaimana yang 

dikemukakan Marimba bahwa “Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara 

sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rokhani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama”.
1
  

Pendapat lainnya menjelaskan pengertian pendidikan tersebut menunjukkan 

suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang didalamnya terdapat unsur-

unsur  seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya.
2
 Hasmiyati Gani Ali juga 

menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik 

dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien.
3
  Sedangkan dalam UU RI 

No.20/2003 BAB 1 ayat (1) menyatakan bahwa 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 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
4
 

Adapun pengertian pendidikan dalam Islam lebih universal. Pendidikan 

agama Islam memikul beban amanah yang sangat berat, yakni memberdayakan 

potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar 

ia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba, yang siap menjalankan risalah yang 

dibebankan kepadanya yakni “khilafah fil ardl”.  

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pijakan yang jelas 

tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan potensi fitrah manusia 

yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar ia dapat 

memfungsikan dirinya sebagai hamba. Oleh karena itu pengertian pendidikan agama 

Islam adalah “segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia 

serta sumberdaya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya 

(insan kamil) sesuai dengan norma Islam.”
 5

  

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan agama Islam adalah “membimbing 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran Islam.”
6
  Pendapat lain memberikan pengertian 

pendidikan agama Islam adalah “usaha sistematis, pragmatis dalam membentuk anak 
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didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran agama Islam.”
7
 Pendidikan agama 

Islam adalah “mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan 

berbahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur 

pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik 

dengan lisan atau tulisan.”
8
 Pendidikan agama Islam itu membimbing anak didik 

dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang didasarkan pada hukum-

hukum islam.
9
   

Omar Mohammad al-Toumy al-Syaebani, mendefinisikan pendidikan adalah 

usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan 

masyarakatnya dan kehidupan dalam alam sekitarnya.
10

 Ali Khalil Abul „Ainain, 

mengungkapkan bahwa pendidikan adalah suatu aktivitas menumbuhkembangkan 

rasional subjek didik yang dikaitkan dengan kepentingan kehidupan dunia dan 

akhirat. Oleh karena itu menurut beliau pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai 

yang asasi dan fur‟iy yang menjadi kebutuhan manusia, seperti yang berhubungan 

dengan Allah, sesama manusia, nilai-nilai rasional, moral, seni, dan 

kemasyarakatan.
11
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Muhammad Fadhil al-jamaly mendefinisikan pendidikan sebagai upaya 

mengembangkan mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis 

dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses 

tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna, baik yang 

berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatannya.
12

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan dalam Islam bertujuan 

membantu manusia untuk mencapai tugas perkembangannya dengan optimal, 

sehingga tidak hanya menjadi  manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak 

mulia, tetapi juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

memiliki berbagai keterampilan yang mampu membantunya dalam melaksanakan 

tugas sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dengan baik, sesuai dengan nilai-

nilai ajaran agama. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha manusia 

untuk mendidik atau menjadikan seseorang itu beriman, bertakwa dan memiliki 

akhlak yang mulia. Dengan demikian pendidikan agama Islam merupakan sebuah 

proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai ajaran islam terhadap peserta didik, 

melalui proses pengembangan fitrah manusia agar memperoleh keseimbangan hidup 

dalam semua aspeknya. 
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2. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Sebagai aktifitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, 

maka pendidikan agama Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan 

dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam. Dengan dasar ini akan memberi arah 

bagi pelaksanaan pendidikan  yang telah diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar 

yang menjadi acuan pendidikan agama Islam hendaknya merupakan sumber nilai 

kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke arah pencapaian 

pendidikan yaitu al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam surat asy-Syura ayat 52: 

                           

                         

Artinya: dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan 

perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) 

dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu 

cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-

hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan 

yang lurus.
13

 

 Berdasarkan ayat di atas dipahami bahwa al-Quran memberikan petunjuk bagi 

umat muslim dalam melaksanakan berbagai aktivitas termasuk dalam pelaksanaan 

pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut akan diuraikan lebih lanjut 
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tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam yang meliputi tujuan, materi, metode, 

evaluasi, dan pendidik. 

a. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan pendidikan agama Islam apabila melihat pengertiannya adalah untuk 

menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak 

mulia. Oleh karena itu menurut M. Athiyah al-Abrasyi tujuan pendidikan agama 

Islam yang pokok dan terutama adalah “mendidik budi pekerti dan pendidikan 

jiwa.”
14

 Karena itulah menurut beliau semua mata pelajaran haruslah mengandung 

pelajaran akhlak dan setiap guru haruslah memperhatikan akhlak. 

 Pendapat lain menyebutkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah 

pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna, peningkatan moral, tingkah laku 

yang baik dan menanamkan rasa kepercayaan anak terhadap agama dan kepada 

Tuhan, serta mengembangkan intelegensi anak secara efektif agar mereka siap untuk 

mewujudkan kebahagiaannya di masa mendatang.
15

 Tujuan pendidikan agama Islam 

adalah agar manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan 

potensi pribadi, sosial dan alam sekitar bagi kesejahteraan hidup di dunia sampai 

dengan akhirat.
16

  

Dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam bertujuan untuk menyiapkan  

peserta didik menjadi manusia yang dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. 
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Dan untuk dapat menyiapkan peserta didik dapat hidup bahagia di dunia maupun di 

akhirat tidak hanya dengan memberikan pendidikan umum akan tetapi juga dengan 

memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam diri peserta didik 

tersebut, sehingga dengan pendidikan agama tersebut dapat mengontrol segala 

tingkah lakunya di dunia dan dapat menyelamatkan hidupnya kelak di akhirat. 

Sebagaimana firman Allah: 

                          

                              

Artinya: ”Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

(Al-Qashash: 77)
17

 

 Pendapat lain juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yang dijelaskan 

dalam al-Quran ada tiga yaitu: 1) tujuan yang bersifat teleologik, yakni kembali 

kepada Tuhan, 2) tujuan yang bersifat aspiratif, yaitu kebahagiaan dunia sampai 

akhirat, dan 3) tujuan yang bersifat direktif yaitu menjadi makhluk pengabdi kepada 

Tuhan.
18
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 Mengenai konsep tujuan pendidikan dalam al-Quran sebagaimana dijelaskan 

Munzir Hitami dalam bukunya bahwa lebih kurang lima puluh delapan ayat 

menjelaskan bahwa manusia, termasuk makhluk lainnya, akan kembali kepada 

Tuhannya.
19

 Antara lain dalam surat Al Baqarah ayat 28 dan 45 – 46, al Kahfi ayat 

110, al An‟am ayat 31, al Qiyamah ayat 22 – 23.
20

 

 Sedangkan ayat dalam al-Quran yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

agar manusia dapat hidup bahagia dunia dan akhirat, antara lain dalam surat al 

Baqarah ayat 86 dan 200 – 201, surat ali Imran ayat 152, al Qashash ayat 77, dan an 

Nahl ayat 14.
21

 Adapun Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan adalah 

agar manusia menjadi pengabdi kepada-nya, antara lain dalam surat al Dzariyat ayat 

56, al Isra ayat 23, Yasin ayat 22, dan al Baqarah ayat 172.
22

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dipahami bahwa tujuan pendidikan agama 

Islam dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, yang tidak hanya tujuan 

keakhiratan tetapi juga tujuan keduniaan, yang akan membawa kepada kebahagiaan 

dunia dan akhirat, serta menjadikan berbagai pengetahuan, keterampilan dan 

kebahagiaan dunia tersebut untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti 

dalam bentuk pengabdian kepada Allah SWT.  
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b. Materi Pendidikan Agama Islam  

Menurut Brubacher, materi pendidikan secara garis besar terdiri atas the true, 

the good, dan the beautiful
23

 The true menuntut bahasan tentang hakikat pengetahuan. 

Sementara itu, pembicaraan tentang the good dan the beautiful merupakan kajian 

mengenai etika dan estetika. Jadi, tiga serangkai materi pendidikan bagi Brubacher 

adalah pengetahuan, etika, dan estetika.  

Adapun menurut Hasan Langgulung bahwa secara garis besar, ada 3 hal yang 

menjadi materi atau isi pendidikan, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), dan nilai-nilai (value).
24

 Kedua pendapat ini tidak bertentangan, tetapi saling 

melengkapi. Pendapat kedua memperkuat dan melengkapi pendapat pertama. Dari 

kedua pendapat ini, disimpulkan bahwa materi pendidikan terdiri atas tiga unsur, 

yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai. 

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa materi pendidikan terdiri dari dua bentuk 

yaitu: 1) ilmu-ilmu tanziliyyah, yakni ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu, dan 2) 

ilmu kawniyyah yakni ilmu yang bersumber dari alam termasuk manusia sendiri atau 

dalam istilah lain ilmu muktasabah yaitu ilmu yang dihasilkan dari upaya pencarian 

manusia.
25

  

Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi pendidikan haruslah 

memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang keagamaan sebagaimana 
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dijelaskan dalam surat At Taubah ayat 122.
26

 Menurut al-Maraghi ayat tersebut 

memberi isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama (wujuh al-tafaqquh fi 

al-din) serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya.
27

 

Dengan demikian mempelajari ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tafsir, 

ilmu tasawuf, dan ilmu keagamaan lainnya hukumnya adalah wajib.
28

 

Sedangkan isyarat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang materi 

pendidikan yang bersifat umum antara lain dalam surat al Ruum ayat 8, yang 

memunculkan ilmu-ilmu tentang manusia.
29

 Kemudian dalam surat al A‟raf ayat 185 

dan Qaf ayat 6- 8, yang menjadi isyarat pentingnya mempelajari ilmu tentang angkasa 

luar dan segala makhluk lainnya.
30

 Mengenai materi pendidikan yang bersifat umum 

ini digolongkan menjadi pengetahuan biasa (ordinary knowledge) dan pengetahuan 

ilmiah (scientific knowledge). Pengetahuan biasa adalah sejumlah pengertian, fikiran, 

dan gambaran tentang alam luar yang diperoleh manusia dalam hidupnya sehari-hari, 

yang mencakup wujud-wujud, gerakan-gerakan, dan gejala yang bermacam-macam. 

Sedangkan, yang dimaksud pengetahuan ilmiah ialah sejumlah pengertian, prinsip-

prinsip, dan teori-teori yang diperoleh para ahli dengan metodologi ilmiah untuk 

menafsirkan dan menjelaskan berbagai peristiwa di alam.
31

 dapat dijangkau oleh 

pancaindera manusia. 
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 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa materi pendidikan 

agama Islam tidak hanya mencakup ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan 

umum yang menyangkut alam semesta dan manusia. 

c. Metode Pendidikan Agama Islam  

Metode dalam menuntut ilmu yang dijelaskan dalam al-Quran menggunakan 

berbagai cara atau metode, antara lain menggunakan nalar, sebagaimana dijelaskan 

dalam surat Ali Imran ayat 191.
32

 Kata yang digunakan al-Quran untuk penggunaan 

nalar ada bermacam-macam, antara lain tafakkur (berfikir) dan „aqala-ya‟qilu 

(menggunakan akal). Kata tafakkur dalam redaksinya diulang dalam al-Quran 

sebanyak 17 kali, sedangkan „aqala-ya‟qilu dalam berbagai redaksi terdapat sebanyak 

49 kali.
33

  

Metode pendidikan lainnya yang dijelaskan dalam al-Quran adalah penelitian 

langsung, sebagaimana dijelaskan dalam surat al Ankabut ayat 20.
 34

 Ada dua redaksi 

yang menyakut perintah perjalanan penelitian yaitu, pertama kata siru yang berarti 

berjalanlah yang sebanyak enam kali disebutkan dalam al-Quran, kedua afalam 

yasiru, bentuk pertanyaan yang dimaksud mempertanyakan kenapa tidak melakukan 

perjalanan yang disebutkan sebanyak tujuh kali dalam al-Quran.
35

 

Surat an Nahl ayat 125 juga menjelaskan tentang beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam pendidikan. Menurut tafsir Hamka, yaitu: 1) hikmah yaitu dengan 
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cara yang bijaksana baik dalam berkata-kata maupun bersikap, 2) Al-Mau'izhatul 

Hasanah, yang diartikan pendidikan yang baik, atau pesan-pesan yang baik, yang 

disampaikan sebagai nasehat, 3) "Jadilhum billati hiya ahsan", bantahlah mereka 

dengan cara yang lebih baik.
36

  

Pendapat senada juga mengemukakan bahwa metode pendidikan yang tersirat 

dalam surat an Nahl ayat 125 antara lain: 1) hikmah, menguasai keadaan dan kondisi 

(zuruf) mad'unya, serta batasan-batasannya yang disampaikan setiap kali ia jelaskan 

kepada mereka, sehingga tidak memberatkan dan menyulitkan mereka sebelum 

mereka siap sepenuhnya, 2) mau'izah hasanah, nasehat yang baik yang bisa 

menembus hati manusia dengan lembut dan diserap oleh hati nurani dengan halus, 3) 

jadihum billati hiya ahsan, mendebat dengan cara yang lebih baik.
37

  

Dalam tafsir Jalâlain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan 

Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti menafsirkan surat an Nahl ayat 

125 dengan: “(Serulah) manusia, wahai Muhammad (ke jalan Tuhanmu) yaitu, 

agama-Nya (dengan hikmah) dengan al-Quran dan (nasihat yang baik) yakni 

nasihat-nasihat atau perkataan yang halus (dan debatlah mereka dengan) debat 

(yang terbaik) seperti menyeru manusia kepada Allah dengan ayat-ayat-Nya dan 

menyeru manusia kepada hujah”.
38
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Sementara itu, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menafsirkan surat 

An-Nahl: 125 dengan “Wahai nabi Muhammad, serulah, yakni lanjutkan usahamu 

untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru, kepada jalan yang ditunjukkan 

Tuhanmu, yakni ajaran Islam, dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan 

bantahlah mereka, yakni siapa pun yang menolak atau meragukan ajaran Islam, 

dengan cara yang terbaik. Itulah tiga cara berdakwah yang hendaknya engkau 

tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya; 

jangan hiraukan cemoohan, atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin, 

dan serahkan urusanmu dan urusan mereka pada Allah karena sesungguhnya 

Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu Dia-lah sendiri yang 

lebih mengetahui dari siapa pun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya 

sehingga tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah saja juga yang lebih mengetahui orang-

orang yang sehat jiwanya sehingga mendapatkan petunjuk.”
39

 

Ayat ini dipahami oleh sementara ulama sebagai menjelaskan tiga macam 

metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap 

cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan 

dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat 

kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan 

mauizhah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai 

dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedang, terhadap Ahl al-Kitab dan 

penganut agama-agama lain, yang diperintahkan adalah jidâl/perdebatan dengan cara 
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yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan 

umpatan.
40

  Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga metode pendidikan yang 

terkandung dalam Surat An-Nahl ayat 125 tersebut, yaitu: hikmah, mauizhah 

hasanah, dan jidâl. 

Metode pendidikan lainnya dalam al-Quran antara lain metode keteladanan. 

Dalam Al-Quran kata teladan disamakan pada kata Uswah yang kemdian diberikan 

sifat dibelakangnya seperti sifat hasanah yang berarti baik. Sehingga dapat 

terungkapkan menjadi Uswatun Hasanah yang berarti teladan yang baik. Kata uswah 

dalam Al-Quran diulang sebanyak enam kali dengan mengambil contoh Rasullullah 

SAW, Nabi Ibrahim dan kaum yang beriman teguh kepada Allah, antara lain dalam 

surat al Ahzab ayat 31. Muhammad Quthb, misalnya mengisyaratkan bahwa di dalam 

diri Nabi Muhammad, Allah SWT menyusun suatu bentuk sempurna metodologi 

Islam, suatu bentuk yang hidup dan abadi sepanjang sejarah masih berlangsung.
41

 

Metode lainnya dalam pendidikan agama Islam adalah metode cerita atau 

kisah. Di dalam Al-Quran selain terdapat nama suatu surat, yaitu surat al-Qasash 

yang berarti cerita-cerita atau kisah-kisah, juga kata kisah tersebut diulang sebanyak 

44 kali.
42

 Diantara ayat-ayat Al-Quran yang berisi kisah yaitu surat Al-Baqarah ayat 

30-39, ayat ini menceritakan manusia yang telah diberi kedudukan yang mulia dan 
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diangkat derajatnya oleh Allah Swt serta diberi kekuasaan (kognitif).
43

 Pada surat 

Lukman ayat 12-19, ayat ini menceritakan kisah lukman ketika menberikan pelajaran 

kepada anaknya (afektif).
44

 Dan surat Shad ayat 30-35, ayat ini menceritakan Nabi 

Sulaiman dan Daud sebagai hamba terbaik serta memberikan karunia kepada nabi 

Sulaiman berupa sebuah kerajaan yang megah (psikomotorik).
45

  

Cerita atau kisah-kisah dalam al-Qur‟an yang mengandung banyak pelajaran, 

hikmah ini sangat penting untuk pembentukan sikap atau perilaku yang diajarkan 

anak sesuai dengan pendidikan agama Islam. Sehingga apabila diposisikan sebagi 

materi dalam pendidikan islan yang disampaikan dengan materi kisahmaka sangat 

efektif untuk menarik perhatian anak dan merangsang otaknya agar bekerja dengan 

baik. 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka dipahami bahwa dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam ada beberapa metode yang dapat digunakan 

yaitu: 1) menggunakan nalar, 2) penelitian langsung, 3) hikmah, 4) Al-Mau'izhatul 

Hasanah (nasehat), 5) jidâl (tanya jawab dan diskusi), 6) keteladanan, 7) metode 

cerita. 

d. Evaluasi Pendidikan Agama Islam  

Kalau ditinjau dari segi bahasa Arab, bahwa kata yang paling dekat dengan 

kata evaluasi ialah kata muhasabah, berasal dari kata “حسب” yang berarti 
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menghitung.
46

 Istilah qur‟ani tentang evaluasi memang tidak ditemukan di dalam 

ayat-ayat al-Quran, namun ada beberapa istilah dalam al-Quran yang maknanya dekat 

dengan evaluasi, di antaranya adalah
47

: 

1) Al-Hisāb/al-Muhāsabah dalam surat Al Baqarah ayat 284. Terma al-

hisāb/al-muhāsabahi dianggap yang paling dekat dengan kata evaluasi, 

berasal dari kata “حسب” yang berarti mengira, menafsirkan dan 

menghitung. 

2) Al-Balā‟ dalam surat al Mulk ayat 2 yang bermakna cobaan, ujian. 

3) Al-Hukm dalam surat an Naml ayat 78, yang bermakna putusan atau vonis. 

4) Al-Qodha, memiliki makna putusan. 

5) Al-Nazhr, memiliki arti melihat. 

 

Adapun sistem evaluasi pendidikan yang bersumber dari al-Quran adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai 

macam problema kehidupan yang dihadapi (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 155). 

2) Untuk mengetahui sejauhmana atau sampai dimana hasil pendidikan 

wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah saw kepada umatnya (QS. An 

Naml/27:40). 

3) Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan 

seseorang, seperti pengevaluasian Allah terhadap nabi Ibrahim yang 

menyembelih Ismail putra yang dicintainya (QS. Ash Shaaffat/37:103-

107). 

4) Untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia dan pelajaran yang telah 

diberikan kepadanya, seperti pengevaluasian terhadap nabi Adam tentang 

asma-asma yang diajarkan Allah kepadanya dihadapan para malaikat (QS. 

Al-Baqarah/2:31). 

5) Memberikan semacam tabsyir (berita gembira) bagi yang beraktifitas baik, 

dan memberikan semacam „iqab (siksa) bagi mereka yang berakltifitas 

buruk (QS. Az Zalzalah/99:7-8). 

6) Allah SWT dalam mengevaluasi hamba-Nya, tanpa memandang 

formalitas (penampilan), tetapi memandang subtansi dibalik tindakan 

hamba-hamba tersebut (QS. Al Hajj/22:37). 
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7) Allah SWT memerintahkan agar berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu, 

jangan karena kebencian menjadikan ketidak objektifan evaluasi yang 

dilakukan (QS. Al Maidah/5:8).
48

 

 

Sedangkan dalam melaksanakan evaluasi, al-Quran juga memberikan 

beberapa petunjuk sebagai berikut
49

: 

1) Prinsip Kesinambungan (kontinuitas), Dalam ajaran Islam, sangat 

memperhatikan prinsip kontinuitas, karena dengan berpegang pada prinsip 

ini, keputusan yang diambil oleh seseorang menjadi valid dan stabil (Q.S. 

46 : 13-14). 

2) Prinsip Menyeluruh (komprehensif), Prinsip yang melihat semua aspek, 

meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman ketulusan, 

kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab (Q.S. 99 : 7-8). 

3) Prinsip Objektivitas, Dalam mengevaluasi berdasarkan kenyataan yang 

sebenarnya, tidak boleh dipengaharui oleh hal-hal yang bersifat emosional 

dan irasional (Q.S 5: 8).
50

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa evaluasi dalam 

pendidikan agama Islam adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan 

seseorang dan keberhasilan kegiatan yang dilakukan seseorang melalui pemberian 

ujian dan cobaan, sehingga dapat ditentukan prestasi seseorang tersebut. Dalam 

pelaksanaan evaluasi haruslah bersifat menyeluruh (kkomprehensif), objektif, adil, 

dan kontinu. Setelah dilakukan evaluasi hendaknya ada timbal balik dengan 

memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan memberikan bimbingan serta 

peringatan bagi yang belum berhasil. 
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B. Akhlak Siswa 

1. Pengertian Akhlak 

Perkataan akhlak  berasal dari bahasa Arab yaitu  bentuk tunggal dari kata Al- 

Khuluq( الخلق )yang berarti  perangai.
51

 Dalam Al-Quran kata Khuluq disebut dalam  

surat al-Qalam ayat 4 dan surat asy-Syu‟ara ayat 137 yaitu : 

          
Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Al-

Qalam : 4)
52

 

        
Artinya : “(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.”(Asy- 

Syu‟ara : 137)
53

  

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak diartikan dengan 

budi pekerti dan kelakuan. Jadi secara etimologi, akhlak berarti segala perbuatan  atau 

adat kebiasaan serta tingkah laku manusia dalam kehidupannya sehari-hari.     

          Sedangkan menurut  istilah akhlak yang biasa disebut dengan moral adalah 

“sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakterisitik-karakteristik akal atau 

tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa.”
54

 Adapun pengertian 

akhlak menurut Al-Ghazali sebagai berikut : 
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Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir 

berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu pemikiran dan 

pertimbangan. Jika sikap itu darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, 

baik dari segi akal maupun syara‟, maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika 

yang lahir darinya perbuatan yang tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak 

buruk.
55

 

 

Muhammad bin Ali asy-Syariif al-Jurjani, juga mengemukakan pendapatnya 

mengenai pengertian akhlak ini adalah : 

Akhlak adalah istilah bagi suatu sifat yang tertanam kuat di dalam diri, yang 

darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu 

berfikir dan merenung. Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-perbuatan 

yang indah menurut akal dan syariat, dengan mudah, maka sifat tersebut 

dinamakan dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika darinya terlahir 

perbuatan-perbuatan buruk, maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang 

buruk.
56

 

 

Adapun Ibrahim Anis merumuskan pengertian akhlak sebagai “keadaan  yang 

tertanam dalam jiwa, yang darinya lahir berbagai macam perbuatan, baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.”
57

 Sementara Abu Bakar Jabar al-

Jazairi, juga mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan akhlak adalah:  

ة و سيئة  ناخللق هيئة راسخة يف النفس تصد ر عنها االفعال االراد ية االختيا رية من حس
 ومجيلة و قبيحة        

“Akhlak adalah kebiasan yang melekat dari dalam jiwa yang disandarkan kepadanya 

perbuatan-perbuatan baik berupa keinginan dan pilihan dari yang baik dan yang 

buruk dan dari yang indah maupun jelek.”
58
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 Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapatlah  disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan akhlak adalah suatu perbuatan, tingkah laku, sifat atau 

perangai manusia yang tertanam dan  melekat dalam jiwanya yang kesemuanya itu 

timbul atau muncul tanpa memerlukan proses pemikiran yaitu secara spontan tanpa 

memerlukan pertimbangan dan perbuatan atau sikap yang lahir terkadang berupa 

perbuatan yang baik dan terkadang perbuatan yang buruk. 

 Akhlak manusia akan melekat dalam jiwanya menjadi suatu kepribadian dan 

menjadi ciri khas orang tersebut. Apabila akhlaknya itu baik maka ia akan dipandang 

istimewa tidak hanya di mata orang lain akan tetapi juga Allah SWT. Salah satu 

contoh, pak Amin terkenal suka menolong orang lain, siapa saja yang memerlukan 

bantuannya maka tanpa pikir panjang ia akan menolong orang tersebut semampunya 

dan ia lakukan semua itu dengan ikhlas, tanpa paksaan akan tetapi hanya karena 

mengharapkan keridhoaan Allah semata. Apa yang dilakukan pak Amin inilah yang 

dikatagorikan sebagai akhlak yang mulia yang membawanya kepada derajat yang 

tinggi baik di hadapan manusia maupun sang Kholiknya. 

 Akhlak dalam ajaran Islam yang termaktud dalam Al-Quran cakupannya 

sangatlah luas, dalam artian tidak hanya akhlak dalam hubungannya dengan sesama 

manusia, akan tetapi juga akhlak kepada Allah sebagai Penciptanya dan akhlak 

kepada semua makhluk Allah seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. “Akhlak adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat manusia dalam 
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berinteraksi  dengan dirinya, dengan sesamanya, dengan makhluk-makhluk lain dan 

dengan Tuhannya.”
59

  

Jadi di dalam ajaran Islam,  seorang manusia  di dalam dirinya  haruslah 

memiliki akhlak yang  kompleks. Maksudnya adalah seseorang baru dapat dikatakan 

berakhlak, apabila dia tidak hanya berakhlak dengan Tuhannya seperti  melaksanakan 

shalat akan tetapi juga menjaga akhlaknya dengan masyarakat disekitarnya, seperti 

suka menolong orang lain  dan  menjaga tali silahturahmi. Selain itu juga dia harus 

berakhlak yang baik dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti tidak menyakiti 

hewan, memberi makan dengan baik pada hewan peliharaannya. Dengan demikian 

seorang muslim baru dapat dikatakan berakhlak mulia apabila mencakup semua 

aspek sasaran dalam berahlak menurut ajaran Islam.   

Akan tetapi kesemuanya itu sebenarnya tetap berpangkal pada satu hal yaitu 

apabila manusia menginginkan memiliki akhlak mulia yang kompleks, maka ia harus 

membenahi kehidupan beragamannya terlebih dahulu, karena apabila ia telah 

menjalankan ajarann agamanya dengan baik, maka akhlaknya akan baik pula. Untuk 

itu akhlak dalam ajaran Islam yang bersumber  pada Al-Quran mengatur akhlak 

manusia terhadap dirinya, terhadap orang lain, pada Tuhannya dan makhluk lainnya. 
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2. Ruang Lingkup Akhlak Siswa 

Nilai-nilai akhlak dalam Islam meliputi empat aspek kehidupan, yaitu  akhlak 

kepada diri sendiri, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia dan akhlak 

kepada mahkluk  lainnya.   

a. Akhlak Kepada Diri Sendiri                                                

Akhlak pada diri sendiri adalah seorang muslim harus memperlakukan dirinya 

mencakup jasmani maupun rahaninya dengan akhlak yang baik   misalnya menjaga 

kebersihan atau kesucian dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti 

yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 30-31 :         

                          

                    ... 
Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka 

menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah 

lebih suci bagi  mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 

perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman , hendaklah mereka menahan 

pandangannya , dan memelihara kemaluannya… ( An-Nuur : 30-31 )
60

    

 Dari ayat di atas mengandung suatu perintah agar setiap muslim baik laki-laki 

maupun perempuan haruslah menjaga kesucian dirinya dari perbuatan nista seperti 

zina,  tidak bergaul secara bebas untuk menjaga kehormatan dirinya dan menjaga 

pandangannya terhadap lawan jenis.   
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 Selain dari itu contoh akhlak pada diri sendiri yaitu  tawadhu yaitu rendah 

hati, dalam artian tidak sombong atau takabur. Orang yang tawadhu akan menyadari 

bahwa apa yang ia miliki baik itu kecantikan, harta kekayaan, pangkat dan jabatan 

semuanya itu adalah karunia Allah SWT. Sabar juga merupakan akhlak kepada diri 

sendiri, salah satunya adalah sabar dalam menghadapi keinginan hawa nafsu untuk 

mendapatkan segala kenikmatan duniawi.
61

 Karena apabila seseorang tidak memiliki 

kesabaran, maka bisa-bisa ia akan menjerumuskan dirinya pada perbuatan yang tidak 

baik seperti korupsi, perampokan dan penipuan bahkan kepada syirik yang 

kesemuanya dilakukan untuk memenuhi hawa nafsunya  tersebut. Bahkan apabila ia 

tidak sabar dapat membuat dirinya lalai dari mengingat Allah, sebagaimana firman 

Allah dalam surat Al-Munafiqun  ayat 9 :  

                           

        
Artinya : “Hai orang-oranng yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-

anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat 

demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” ( Al-Munafiqun : 9 )
62

  

 Selain itu menjaga kesehatan badan juga merupakan akhlak seorang muslim 

kepada dirinya sendiri. Menjaga kesehatan tubuh salah satunya dengan menjaga pola 

makanan dan minuman yang sehat dengan tidak terlalu berlebih-lebihan. Orang yang 

tidak memperhatikan pola makanannya, maka yang timbul bukannya kesehatan  
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melainkan tubuhnya akan digerogoti berbagai macam penyakit seperti, hipertensi, 

jantung, liper dan diabetes. Selain itu juga seorang muslim tidak hanya harus 

memperhatikan pola makannya akan tetapi juga halal dan haramnya makanan 

tersebut. Al-Harali seorang ulama besar berpendapat bahwa “ jenis makanan dan 

minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat  mental pemakannya.”
63

 Dan Allah 

SWT. Juga meberikan pesan kepada hamba-Nya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 

168 :  

                           

   
Artinya : “Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang 

terdapat di bum, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena 

sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” ( Al-Baqarah : 168 )
64

   

b. Akhlak Kepada Allah SWT 

 Nilai-nilai yang terdapat dalam akhlak seorang muslim kepada Tuhannya 

yang dimaksud yaitu bagaimana  perilaku seorang muslim terhadap Allah  dalam hal  

ini melaksanakan  perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Bahkan Quraish Shihab 

menyatakan bahwa “titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan 

kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Dia.”
65

 Dan Al-Quran juga menerangkan 
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tentang akhlak seorang muslim kepada Allah yaitu termaktub di dalam surat Al-Isra 

ayat 22-23 : 

                        

   ... 
Artinya : “Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu 

tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah). Dan Tuhanmu telah 

memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia… (Al-Isra : 22-23)
66

  

 Tidak menyekutukan Allah merupakan salah satu akhlak manusia kepada 

Allah, karena  menyekutukan-Nya merupakan perbuatan yang sangat tercela dan 

membuat manusia akan ditinggalkan-Nya. Jadi pengesaan Allah merupakan inti dari 

akhlak Islam, yang apabila manusia telah melaksanakannya, maka sudah barag tentu 

ia tidak akan menyebah selain Dia dan selanjutnya dia akan melakukan akhlak-akhlak 

terpuji lainnya.    

 Tidak menyembah selain  Allah adalah kewajiban dan merupakan puncak 

penghormatan manusia kepada Tuhannya. Karena Allah telah memberikan berbagai 

nikmat kepada manusia yang patut untuk disyukuri dan salah satunya adalah untuk 

selalu beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain-Nya.  

 Perwujudan dari pengesaan Allah dan selalu beribadah hanya kepada-Nya, 

yaitu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya atau yang biasa disebut 

dengan  taqwa. Menurut „Afif „Abd al-Fattah Thabbarah taqwa yaitu “seseorang 

                                                 
66

 Depag RI., Op. Cit., h. 427 



50 

 

memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya dan 

dari segala sesuatu yang mendatangkan mudharat, baik bagi dirinya sendiri maupun 

bagi orang lain.”
67

 Akan tetapi taqwa paling popular diartikan “memelihara diri dari 

siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya.”
68

  

 Dengan demikian pelaksanaan taqwa yang merupakan akhlak manusia kepada 

Tuhannya, yaitu mendirikan  dan memelilhara   shalat dalam artian tidak hanya 

melaksanakan shalat saja akan tetapi menjaga agar pelaksanaan shalat itu tepat waktu 

dan tidak mengulur-ulurkan waktunya, khusuk dan benar, baik dalam bacaan maupun 

tata caranya.  Berpuasa, menunaikan zakat, haji, menjauhi setiap larangannya seperti 

judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, dan hal-hal lainnya yang dibenci dan 

dilaknak  oleh Allah SWT.  

 Selain itu selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, juga 

merupakan bukti akhlak kita kepada-Nya. Bersyukur di sini tidak hanya diucapkan 

dengan lisan akan tetapi juga diyakini dalam hati dan dilaksanakan melalui perbuatan 

yang nyata seperti memanfaatkan harta kekayaan ke jalan yang diridhoi Allah, baik 

untuk keperluan sendiri maupun untuk kepentinganm keluarga dan umat. 

Menggunakan nikmat mata untuk melihat hal-hal yang berguna dan disukai Allah, 

menggunakan nikmat kesehatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini juga 
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merupakan salah satu contoh rasa bersyukur kita kepada Allah.  Thabarah 

menyatakan    

“Tidaklah bersyukur orang yang tidak mencintai Allah, dan tidak  mengakui 

bahwa nikmat yang didapatnya berasal dari Allah. Tidak bersyukur orang 

yang tidak memuji Allah SWT dengan lisannya dan juga tidak bersyukur 

orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya. Tidak bersyukur 

orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi tidak diamalkan dan tidak 

diajarkannya. Tidak bersyukur orang yang diberi Allah kekayaan tapi tidak 

dimanfaatkannya untuk kebaikan.”
69

 

 

 Manusia diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah bukanlah untuk 

kepentingan Allah itu sendiri, karena Allah tidak memerlukan apa-apa dari alam 

semesta, tapi itu justru untuk kepentingan manusia itu sendiri, sebagaimana firman 

Allah : 

                         

          
 Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu: 

bersyukurlah kepada Allah.   Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka 

sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak 

bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Luqman: 

12) 
70
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Artinya : “Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Ibrahim: 7)
71

   

 Contoh lain akhlak manusia kepada Allah yaitu selalu bertaubat kepada Allah 

tanpa menunda-nunda apabila ia melakukan kesalahan dengan taubat yang sungguh-

sungguh dan tidak mengulangi kembali kesalahan atau kelalaian yang telah ia 

lakukan tersebut. Bahkan menurut Yunahar Ilyas, “seorang muslim dianjurkan untuk 

selalu bertaubat kepada Allah sekalipun dia tidak mengetahui kesalahannya, boleh 

jadi tanpa disadarinya dia telah melakukan kesalahan.”
72

 Dengan bertaubat, berarti 

seorang muslim itu menyadari dan menyesali kesalahannya tersebut. Orang yang 

tidak mau bertobat berarti orang tersebut merasa sombong di hadapan Allah, dia tidak 

takut akan adanya azab Allah dan tidak merasa malu akan dosa-dosanya tersebut. 

Padahal sesungguhnya Allah itu Maha Penerima taubat betapapun besarnya dosa 

yang dilakukan, apabila bertaubat, maka Allah pasti akan mengampuninya.   

 

c. Akhlak Kepada Sesama Manusia 

 Akhlak kepada sesama manusia yang dimaksud adalah bagaimana perilaku 

diri kita kepada sesama manusia, yang dimulai dari akhlak kepada keluarga yaitu 

orangtua, suami atau isteri, anak, kerabat lainnya, setelah itu akhlak kepada 

masyarakat di luar lingkungan keluarga seperti, kepada tetangga, kepada orang yang 

tidak mampu, teman dan  kepada non-muslim.   
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  Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bagaimana cara 

manusia berakhlak kepada sesamanya. Diantaranya adalah surat Al-Isra‟ ayat 23-24 

yang menerangkan akhlak manusia kepada kedua orangtuanya : 

                         

                        

                        

  

Artinya:  Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika 

salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 

perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. (Al-Isra‟ : 

23-24)
73

 

  

Dari ayat tersebut, dapatlah dipahami bahwa kewajiban berakhlak kepada 

kedua orangtua letaknya kedua setelah kewajiban berakhlak kepada Allah. Dengan 

demikian berarti akhlak kepada orangtua sangatlah penting bahkan wajib dilakukan. 

Hal ini dikarenakan orangtua merupakan perantara dalam penciptaan dan pemberian 

nikmat kepada manusia.
74

 Ibu telah mengandung dan melahirkan kita dengan susah 

payah, mereka telah mendidik, menjaga dan memberikan hal-hal yang dibutuhkan 

anak-anaknya. Untuk itu  sudah seharusnyalah setelah mereka tua perlakukanlah 

dengan baik , lemah lembut dan penuh kasih sayang. Janganlah menyakiti keduanya, 
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janganlah mereka berdua mendengar kata-kata kasar dari anaknya, hormatilah dan 

muliakanlah mereka, bantulah keduanya baik secara fisik dan material, dan senantiasa 

doakanlah mereka agar selalu diampuni dosa-dosanya dan dalam lindungan Allah 

SWT.  

 Sedangkan akhlak antara suami dan isteri yaitu melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai suami maupun isteri dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya 

dalam hal ini yaitu hak dan kewajiban suami isteri dilaksanakan dengan akhlak yang 

mulia. Menurut Yunahar Ilyas hak-hak bersama suami isteri yaitu hak menikmati  

hubungan biologis, hak saling mewarisi, hak nasab anak. Dan kewajiban suami 

kepada isteri yaitu membayar mahar, memberi nafkah, menggauli isteri dengan 

sebaik-baiknya, dan membimbing serta membina keagamaan isteri. Sedangkan 

kewajiban isteri kepada suami yaitu patuh pada suami dan bergaul dengan suami 

dengan sebaik-baiknya.
75

  

 

d. Akhlak  Manusia kepada Makhluk Lainnya 

 Akhlak manusia kepada makhluk lainnya yang dimaksud adalah bagaimana 

manusia berperilaku kepada ciptaan Allah yang lainnya, seperti kepada hewan dan 

tumbuh-tumbuhan.  Hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa 

lainnya semuanya merupakan ciptaan Allah Swt.Oleh karena itu setiap muslim harus 

menyadari bahwa semua yang diciptakan Allah merupakan umat-Nya, termasuk 

hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk itu haruslah diperlakukan secara wajar dan baik. 
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 Sebagaimana firman Allah dalam surat Al An‟am ayat 38 yang berbunyi : 

                       

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang 

terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu.” (Al 

An‟am: 38) 76
  

 Menurut Al-Qurthubi di dalam tafsirnya yang dikutip oleh Quraish Shihab 

dalam bukunya Wawasan Al-Quran, ayat di atas berarti “tidak boleh memperlakukan 

semua ciptaan Allah tersebut secara aniaya.”
77

  

 Selain itu juga firman Allah dalam surat Asy-Syu‟ara ayat 183 tentang sikap 

manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi yang merupakan akhlak tercela 

pada lingkungannya yang tidak disukai Allah : 

                  
Artinya:”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hakikatnya dan janganlah 

kamu merajalela di mukabumi dengan membuat kerusakan.” (Asy-Syu‟ara: 183)
78

 

 Dengan demikian perlakukanlah hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan baik, 

tidak boleh berlaku aniaya kepada mereka. Seperti ajaran tentang adab dalam 

menyembelih hewan salah satunya adalah harus menggunakan pisau yang tajam. Ini 

dimaksudkan agar hewan tersebut tidak merasakan kesakitan terlalu lama 

dikarenakan pisau yang dipakai tidak tajam, dan itu merupakan tindakan 
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penganiayaan terhadap hewan. Contoh lain memberi makan dan minum kepada 

hewan piaraan, merawat tumbuh-tumbuhan dengan menyiraminya. Dan itu semua 

merupakan bagian dari akhlakul karimah manusia. 

 Demikianlah empat aspek akhlak yang harus dimiliki setiap muslim. Karena 

akhlak merupakan cerminan dari iman seseorang, maka ia tidak hanya taat dalam 

menjalankan perintah Allah seperti melakukan shalat dan puasa, juga menjaga 

pergaulannya dengan sesamanya, seperti menjaga mulutnya, suka menolong orang 

lain, tidak sombong dan iri hati, sabar, dan berlaku baik dengan lingkungannya, 

seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menganiya hewan dan lain 

sebagainya. Apabila seorang muslim sudah dapat mewujudkan semua itu dalam hidup 

dan kehidupannya, maka berarti ia telah menjadi manusia yang baik dan sempurna di 

mata Allah atau insan kamil.  

 

3. Pentingnya Akhlak dalam Kehidupan Manusia 

 Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan 

manusia. Mayarakat bisa menjadi baik jika akhlak mereka baik dan bisa menjadi 

hancur jika perilaku mereka buruk.  “Realitas sejarah perjalanan umat manusia telah 

membuktikan bahwa akhlak sangat berperan dalam membentuk masyarakat dan 

mengarahkan model perpolitikan mereka.”
79

 Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah 

menyatakan tentang pentingnya akhlak dalam kehdupan manusia, yaitu : 
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Artinya: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami 

perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati 

Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah 

sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami 

hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (Al-Isra: 16)
80

 

 Ayat di atas mengisyaratkan bahwa setiap negeri yang diatur dengan cara 

yang buruk, akan mengalami ketidakstabilan dan di dalamnya akan timbul berbagai 

macam kekisruan, yang pada akhirnya berujung pada kehancuran negeri itu. Jika 

perilaku buruk bisa menyebabkan kehancuran, maka sebaliknya perilaku yang baik 

akan dapat membawa kestabilan dan ketentraman yang dengannya manusia akan 

mendapatkan kemuliaan dan kekuatan. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam empat aspek akhlak 

manusia, maka apabila empat aspek tersebut dilakukan manusia, maka berarti ia telah 

melakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepada hamba-Nya. Dengan demikian 

dapatlah dikatakan bahwa akhlak mulia sangat penting karena ia dibutuhkan manusia 

untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah.  Dalam surat Al Anbiya ayat 105 

disebutkan bahwa orang-orang yang berakhlak mulia dan amalannya baik telah 
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dijanjikan oleh Allah untk mengurus bumi dan memakmurkannya, dan dengan akhlak 

yang terpuji juga mereka akan mendapatkan kehidupan yang layak dan nyaman : 

                      

  

Artinya: “Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kamitulis dalam) 

Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba- Ku yang saleh.” (Al-

Anbiya:105)
81

 

 Demikianlah mengapa akhlak itu sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Dengan akhlak yang baik, manusia akan dapat hidup berdampingan dalam 

kehidupannya bermasyarakat. Sikap toleransi, saling menghargai, saling 

menghormati, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, saling tolong 

menolong, dan akhlak baik lainnya akan dapat mewujudkan masyarakat yang dinamis 

dan harmonis dan membawa kepada kehidupan manusia yang aman, tentram, dan 

sejahtera. 

C. Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Majone dan Wildavsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.
82

 Browne 

dan Wildavsky mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan”.
83

 Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling 
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menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin. Adapun Schubert (mengemukakan 

bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.”
84

 

Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi 

atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”
85

 

Menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
86

 Menurut Hanifah Harsono 

implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan 

kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka 

penyempurnaan suatu program.”
87

 

Pendapat lainnya mendefinisikan implementasi adalah ”proses untuk 

melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain 

dapat menerima dan melakukan perubahan.”
88

 Implementasi adalah proses perubahan 

perilaku, suatu upaya memperbaiki pencapaian harapan-harapan yang terjadi secara 

bertahap, terus menerus, dan jika ada hambatan dapat ditanggulangi.
89
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi 

adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci, yang dilaksanakan secara terus menerus hingga dapat 

mencapai tujuan dengan lebih baik. 

Menurut Munzir Hitami, dalam melaksanakan pembelajaran agar efektif dan 

efisien mencapai tujuan pendidikan, maka haruslah memperhatikan beberapa prinsip-

prinsip pendidikan agama Islam yang banyak tertuang dalam al-Quran dan Hadis 

Nabi SAW, antara lain: 1) prinsip integrasi, 2) prinsip keseimbangan, 3) prinsip 

persamaan, 4) prinsip pendidikan seumur hidup, dan 5) prinsip keutamaan.
90

  

Pendapat senada juga menjelaskan pembelajaran dalam pendidikan agama 

Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan agama Islam antara lain: 

1) integrasi,  2) keseimbangan, 3)  persamaan, 4) keutamaan, 5) berlangsung seumur 

hidup, 6) tidak dibatasi ruang dan jarak, 7) berakhlakul karimah, 8) bersungguh-

sungguh dan rajin, 9) harus diamalkan, 10) guna mewujudkan kemaslahatan/kebaikan 

hidup.
91

 

Pendapat lain ditambahkan M. Arifin, bahwa agar proses pendidikan agama 

Islam lebih lancar maka ada beberapa prinsip metodologis yang dijadilan landasan 

dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan agama Islam, yaitu: 1) 

memberikan suasana kegembiraan, 2) memberikan layanan dan santunan dengan 

lemah lembut, 3) kebermaknaan bagi peserta didik, 4) prasyarat, 5) komunikasi 
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terbuka, 6) pemberian pengetahuan yang baru, 7) keteladanan yang baik, 8) praktek 

pengamalan secara aktif, 9) kasih sayang.
92

 

Pendapat lainnya juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan prinsip-

prinsip pendidikan agama Islam ada beberapa prinsip yang bersumberkan dalam al-

Quran, antara lain: 

1. Prinsip Kesinambungan (kontinuitas), Dalam ajaran Islam, sangat 

memperhatikan prinsip kontinuitas, karena dengan berpegang pada prinsip ini, 

keputusan yang diambil oleh seseorang menjadi valid dan stabil (Q.S. 46 : 13-

14). 

2. Prinsip Menyeluruh (komprehensif), Prinsip yang melihat semua aspek, 

meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman ketulusan, kerajinan, 

sikap kerjasama, tanggung jawab (Q.S. 99 : 7-8). 

3. Prinsip Objektivitas, Dalam mengevaluasi berdasarkan kenyataan yang 

sebenarnya, tidak boleh dipengaharui oleh hal-hal yang bersifat emosional dan 

irasional (Q.S 5: 8).
93

 

 

Pendapat lainnya dikemukakan Abudin Nata, bahwa prinsip-prinsip dalam 

pendidikan agama Islam antara lain: 

1. Prinsip integrasi(tauhid), prinsip ini memandang adanya wujud kesatauan 

dunia dan akhirat, oleh karena itu pendidikan akan meletakkan porsi yang 

seimbang untuk mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. 

2. Prinsip keseimbangan adalah merupakan konsekuensi dari prinsip integrasi. 

Keseimbangan yang proporsional antara muatan rohaniah dan jasmaniah, 

antara ilmu murni dan ilmu terapan, teori dan praktek dan nilai-nilai yang 

menyangkut tentang akidah syariah dan akhlak. 

3. Prinsip kesetaraaan , prinsip ini menekankan agar  di dalam pendidikan agama 

Islam tidak terdapat ketidakadilan perlakuan,atau diskriminasi.Tanpa 

membedakan suku,ras,jenis kelamin,status social,latar belakang dsb, karena 

semua makhluk hidup diciptakan oleh tuhan yang sama,Allah SWT. 

4. Prinsip pembaharuan, merupakan perubahan baru dan kualitatif yang berbeda 

dari hal sebelumnya. Serta diupayakan untukmeningkatkan kemampuan guna 

mencapai tujuan tertentu pendidikan. 

5. Prinsip demokrasi 
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6. Prinsip Kesinambungan, prinsip yang saling menghubungkan antara berbagai 

tingkat dan program pendidikan. 

7. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup (Long Life Education).
94

 

 

Pendapat lainnya dikemukakan Ramayulis dan Samsul Nizar, bahwa prinsip-

prinsip pendidikan agama Islam antara lain: 

1. Prinsip Pendidikan agama Islam adalah Pendidikan Integral, 

2. Prinsip Pendidikan agama Islam adalah Pendidikan yang Seimbang, 

3. Prinsip Pendidikan agama Islam adalah Pendidikan Universal, 

4. Prinsip Pendidikan agama Islam adalah Dinamis.
95

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peneliti menggambungkan dan 

meringkas  beberapa pendapat tentang implementasi prinsip-prinsip pendidikan 

agama Islam, dalam beberapa prinsip sebagai berikut: 1) integrasi, 2) keseimbangan, 

3) persamaan, 4) pendidikan seumur hidup, 5) keutamaan, 6) tidak dibatasi ruang dan 

jarak, 7) berakhlakul karimah atau keteladanan yang baik, 8) bersungguh-sungguh 

dan rajin, 9) diamalkan/aplikasi, 10) guna mewujudkan kebaikan hidup atau 

kebermaknaan, 11) memberikan suasana kegembiraan, 12) memberikan layanan dan 

santunan dengan lemah lembut dan kasih sayang, 13) prasyarat, 14) komunikasi 

terbuka, 15) memberikan pengetahuan yang baru. 

1. Prinsip Integrasi 

Konsep pendidikan dalam Al-Quran juga mengajarkan agar dalam 

pelaksanaan pendidikan harus berdasarkan prinsip integrasi yaitu keterpaduan antara 
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semua aspek. Suatu prinsip yang seharusnya dianut adalah bahwa dunia ini 

merupakan jembatan menuju kampung akhirat.
96

 Sebagaimana yang dijelaskan dalam 

surat al-Qasash ayat 77 dan al Baqarah ayat 208. 

                      

                         

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-

Qasash: 77)
97

 

 

                         

        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, 

dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 

yang nyata bagimu. (al-Baqarah: 208).
98

 

 Berdasarkan kedua ayat tersebut dipahami bahwa manusia harus 

mengembangkan diri dan segala apa yang ada pada dirinya secara keseluruhan 

menuju satu arah yaitu pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian akan 

membuat manusia dapat memainkan perannya sebagai pewaris bumi dengan baik.
99
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Ali Khalil Abul „Ainain, mengungkapkan bahwa pendidikan adalah suatu 

aktivitas menumbuhkembangkan rasional subjek didik yang dikaitkan dengan 

kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu menurut beliau pendidikan 

harus memperhatikan nilai-nilai yang asasi dan fur‟iy yang menjadi kebutuhan 

manusia, seperti yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, nilai-nilai 

rasional, moral, seni, dan kemasyarakatan.
100

 

Berdasarkan prinsip integrasi ini pendidikan agama Islam tidak mengenal 

antara pemisahan pendidikan sains dengan agama. Dalam doktrin ajaran Islam, Allah 

adalah pencipta alam semesta termasuk manusia. Dia pula yang mengelola hukum-

hukum untuk mengelola dan kelestariannya. Implikasinya dalam pendidikan adalah 

bahwa dalam pendidikan agama Islam tidak dibenarkan adanya dikotomi pendidikan 

yaitu antara pendidikan agama dengan pendidikan sains. 

2. Prinsip Keseimbangan 

Karena ada prinsip integrasi, prinsip keseimbangan merupakan kemestian, 

sehingga dalam pengembangan dan pembinaan manusia tidak ada kepincangan dan 

kesenjangan.
101

 Prinsip keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara 

berbagai aspek kehidupan.
102

 Keseimbangan antara material dan spiritual, unsur 

jasmani dan rohani secara bersamaan, sebagaimana dijelaskan dalam surat al‟Ashr 
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ayat 1 – 3, al-Anbiya‟ ayat 94, Thaha ayat 9 – 24, at-Tahrim ayat 6, dan Ali Imran 

ayat 110. 

                        

Artinya: Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, Maka 

tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan Sesungguhnya Kami menuliskan 

amalannya itu untuknya. (al-Anbiya: 94).
103

 

 Tidak kurang dari enam puluh tujuh ayat yang menyebutkan iman dan amal 

secara bersamaan, secara implisit menggambarkan suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan.
104

 Oleh karena itu Muhammad Fadhil al-jamaly mendefinisikan 

pendidikan sebagai upaya mengembangkan mendorong serta mengajak peserta didik 

hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang 

mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang 

sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun 

perbuatannya.
105

 Artinya pendidikan dalam Islam harus mengembangkan semua 

potensi yang ada dalam diri manusia secara seimbang, sehingga tercipta kehidupan 

yang dinamis antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani. 

3. Prinsip Persamaan 

Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang manusia yang mempunyai 

kesatuan asal yang tidak membedakan derajat, baik antara jenis kelamin, kedudukan 
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sosial, bangsa, maupun suku, ras, atau warna kulit.
106

 prinsip ini menekankan agar  di 

dalam pendidikan agama Islam tidak terdapat ketidakadilan perlakuan, atau 

diskriminasi. Tanpa membedakan suku ,ras, jenis kelamin, status sosial, latar 

belakang, karena semua makhluk hidup diciptakan oleh tuhan yang sama, Allah 

SWT.
107

 Prinsip persamaan yang menentang segala bentuk diskriminasi pada manusia 

secara tegas dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 1, al-An‟am ayat 98, al-Araf ayat 

189, az-Zumar ayat 6. Dari prinsip persamaan tersebut timbul konsep kebebasan dan 

demokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Balad ayat 10, al-Baqarah ayat 38, 

dan al-Ghasyiyah ayat 22. 

                         

                         

      

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; 

dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (an-Nisa: 1)
108

 
 

4. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup 

Prinsip pendidikan seumur hidup yang dimaksud adalah penanaman dalam 

diri peserta didik untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya  
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dengan senantiasa mengabdi kepada Tuhannya degan penuh kesadaran dan selalu 

berusaha menambah ilmunya. Prinsip ini dapat dilihat dari surat al-Maidah ayat 39,  

al-Hijr ayat 99 dan Thaha ayat 114. 

                      

      

Artinya: Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah 

melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima 

taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Maidah: 

39)
109

 

5. Prinsip Keutamaan 

Prinsip keutamaan menegaskan bahwa pendidikan bukanlah sekedar proses 

mekanik melainkan proses yang mempunyai ruh dimana semua kegiatannya diwarnai 

dan ditujukan kepada keutamaan, yaitu nilai-nilai moral dan nilai moral yang paling 

tinggi adalah tauhid
110

, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Kahf ayat 110, 

Luqman ayat 13 dan 22. 

                              

                   

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang 
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Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 

beribadat kepada Tuhannya". (al-Kahfi: 110)
111

 

6.  Tidak dibatasi ruang dan jarak 

Prinsip tidak dibatasi ruang dan jarak yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah dalam melaksakan pendidikan tidak boleh dibatasi ruang dan jarak artinya 

implementasi prinsip-prinsip pendidikan agama Islam dimana saja dan kapan saja. 

Tidak terbatas hanya di dalam kelas, tetapi melakukan pendidikan agama Islam juga 

di luar kelas, bahkan di luar lingkungan sekolah kegiatan pendidikan agama Islam 

harus terus dilaksanakan. 

7. Berakhlakul karimah atau keteladanan yang baik 

Prinsip-prinsip pendidikan agama Islam yang dilaksanakan haruslah diiringin 

dengan keteladanan yang diberikan guru kepada peserta didiknya. Peserta didik akan 

mau mendengarkan nasihat dari gurunya apabila, guru tidak hanya mengatakan 

melainkan juga melaksanakan apa yang dikatakan atau dinasehatinya. Peserta didik 

akan lebih termotivasi untuk menuruti apa yang telah disampaikan guru apabila guru 

pun memiliki atau berakhlakul karimah dalam tingkah laku maupun perbutannya. 

Peserta didik tentu akan mencontoh atau menirunya, sehingga penggunaan prinsip-

prinsip pendidikan agama Islam yang dilaksanakan guru akan lebih efektif dan efisien 

terutama dalam upaya membina akhlakul karimah para peserta didiknya. 
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Sebagaimana dijelaskan dalam surat ash-Shaff ayat 2 – 3 berikut: 

                        

        

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Ash-Shaff: 2 – 3)
112

  

8. Bersungguh-sungguh dan rajin 

Kunci dari keberhasilan implementasi prinsip-prinsip pendidikan agama Islam 

selanjutnya adalah guru mengimplementasikan berbagai metode tersebut dengan 

sunguh-sunngguh, ikhlas, dan tidak pernah mengenal putus asa, apalagi bosan atau 

jenuh. Guru harus selalu melakukan berbagia upaya mendidik peserta didiknya 

dengan tekad yang kuat, teguh pendirian, selalu bersungguh-sungguh dan rajin 

melaksanakannya tanpa mengenal lelah dan putus asa. Walaupun upaya yang 

dilakukannya mendapatkan hambatan atau tidak ada perubahan yang baik, guru tetap 

berusaha dan berusaha sampai tujuan yang diinginkannya berhasil dicapai dengan 

baik. Untuk mencapai hal tersebut memerlukan kesungguhan dan kerajinan dari guru 

dalam melaksanakan upayanya. 

9. Diamalkan/aplikasi 

Peserta didik akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan gurunya 

apabila melakukan atau mengalami langsung. Guru harus menggiring peserta 
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didiknya untuk melakukan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang diberikan kepadanya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik 

terbiasa untuk melaksanakannya dan akhirnya melekat erat dalam diri peserta didik 

menjadi suatu kepribadian yang menyatu dalam dirinya. Oleh karena itu, agar prinsip-

prinsip pendidikan agama Islam dapat mencapai tujuannya dengan optimal, maka 

hendaknya guru selalu mengupayakan agar peserta didiknya dapat mengamalkan atau 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

10. Guna mewujudkan kebaikan hidup atau kebermaknaan 

Berbagai metode yang digunakan guru haruslah memegang prinsip 

kebermaknaan atau berguna untuk mewujudkan kebaikan hidup peserta didik. Oleh 

karena itu apabila guru menggunakan metode ceramah, dengan nasihat, penjelasan, 

dan cerita, maka gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami peserta didik dan cerita 

yang bermanfaat bagi peserta didik tersebut. Jangan hanya untuk mengisi kekosongan 

waktu atau kejenuhan peserta didik saja, harus memberikan makna yang baik bagi 

peserta didik. 

11. Memberikan suasana kegembiraan 

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan agama Islam 

haruslah memberikan suasana kegembiraan, jangan membuat peserta didik menjadi 

tegang dan kaku. Buatlah peserta didik menjadi gembira dengan kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan, seperti memberikan hadiah, dan memberikan 

berbagai kemudahan yang membuat peserta didik merasa rileks untuk mengikuti 
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kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 25 

berikut: 

                      

                                

                 

Artinya: dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat 

baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka 

mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu." mereka diberi 

buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci 

dan mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 25)
113

 
 

12. Memberikan layanan dengan lemah lembut dan kasih sayang 

Implementasi prinsip-prinsip pendidikan agama Islam dalam pembelajaran 

agar berhasil, prinsip selanjutnya yang harus diperhatikan guru adalah memberikan 

layanan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kegiatan pembelajaran dengan 

dipaksa, marah-marah, hukuman-hukuman, akan membuat peserta didik menjadi 

takut, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi tegang, kaku, dan hasil belajar peserta 

didik pun kurang optimal. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku 

lemah lambut dalam memberikan pengajaran, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali 

Imran ayat 159: 
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Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

(Ali Imran: 159)
114

 
  

 

13. Prasyarat 

Untuk menarik minat peserta didik diperlukan langkah-langkah awal sebagai 

prasyarat sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik akan 

menaruh perhatian dan minatnya terhadap apa yang akan disampaikan gurunya. Oleh 

karena itu kegiatan awal pembelajaran guru harus menggunakan berbagai cara agar 

peserta didik langsung memperhatikan dan berkonsentrasi kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanaan, sehingga ketika kegiatan pembelajaran mulai memasuki 

kegiatan inti peserta didik sudah siap untuk menerima pelajaran dengan konsentrasi 

dan penuh perhatian. 

14. Komunikasi terbuka 

Agar metode pembelajaran yang digunakan efektif, maka guru harus 

menerapkan sistem komunikasi terbuka, dimana peserta didik tidak hanya menerima 
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materi dari guru akan tetapi juga peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut. Guru tidak hanya sebagai satu-satunya sumber belajar, peserta didik juga 

memperoleh sumber belajar dari sesama peserta didik lainnya, buku, dan 

lingkungannya. 

15. Memberikan pengetahuan yang baru 

Peserta didik akan lebih berminat pad tertarik kepada materi dan kegiatan 

pembelajaran yang baru bagi mereka. Bila sebaliknya maka peserta didik akan 

merasa bosan dan jenuh selama kegiatan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu guru 

harus selalu memperkaya pengetahuannya, sehingga dapat memberikan materi 

pengayaan kepada peserta didik dan melakuka inovasi-inovasi baru dalam 

pelaksanaan metode pembebalajarannya. 

 




