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ABSTRAK 

PERAN GURU PAI DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN 

UKHUWAH ISLAMIYAH PADA PESERTA DIDIK DI SMP 

NEGERI 3 MENGGALA 

Oleh : 

Marlina 

Pendidikan formal pada era dewasa ini, nampaknya senantiasa 

lebih ditingkatkan pada segi kualitas guru, dimana guru senantiasa 

dituntut lebih meningkatkan keprefosionalisme, demikian juga dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembentukan prilaku siswa yang 

sebenarnya tidak terlepas dari pendekatan dalam proses belajar 

mengajar.Dalam lingkungan sekolah guru memiliki peranan sangat 

penting bagi siswa, guru tidak hanya mengajar tetapi memberikan 

bimbingan/ pengarahan dan mendidik peserta didik agar peserta didik 

mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik entah itu berada 

disekolah atau lingkungan sekitar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan 

guru dalam menumbuhkan ukhuwah islamiyah pada peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 3 Menggala. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah observasi, wawancara/ interview, dan 

dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif dan dilakukan untuk menggambarkan dan 

menjelaskan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta 

yang ada di SMP Negeri 3 Menggala. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa 

Sekolah dan guru telah melaksanakan perannya namun karena adanya 

hambatan-hambatan yang dialami guru baik dari faktor internal 

maupun faktor eksternal, maka sebagian peserta didik belum memiliki 

kesadaran untuk menjalankan sikap ukhuwah islamiyah yakni 

menjalankan kegiatan yang sifatnya taat beribadah, menaati aturan 

sekolah, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tolong 

menolong dalam kebaikan, serta saling menjalankan dan menjaga 

silaturahmi. Akan tetapi, di samping itu juga guru tidak akan pernah 

putus asa dalam mendidik, selalu memberikan contoh yang baik dan 

memberikan peringatan kepada peserta didik yang bertujuan untuk 

menumbuhkan ukhuwah islamiyah peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kata Kunci : Peran Guru, Ukhuwah Islamiyah. 
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MOTTO 

 

قال الشافعي رحمه اهلل تعالى : العلم أفضل من من صالة النافلة وقال : ليس 
 :    بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقال

نْ َيا فَ َعَلْيِه بِا ْلِعْلِم، َوَمْن أَرَاَداْْلآِخَرَة فَ َعَلْيِه بِاْلِعْلمِ    َمْن أَرَا َدالدُّ
 

Artinya: “ Imam Syafi‟i RA berkata : menuntut ilmu lebih utama 

dari pada shalat sunnah. Beliau berkata : tidak ada amalan 

setelah amalan fardhu yang lebih utama dari pada 

menuntut ilmu. Dan beliau juga berkata : Barang siapa 

yang menginginkan (kebahagiaan) dunia maka wajib 

baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang 

menginginkan (kebahagiaan) kehidupan Akherat, maka 

wajib baginya memiliki ilmu”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu‟ Fi Syarhil Muhazdab, (Jakarta : Dar 

Al-Fikr, 1996), hlm. 681 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Pada skripsi ini untuk menghindari kesalahan didalam 

memahami maksud judul skripsi ini, maka perlu diberikan 

penegasan terhadap judul skripsi “Peran Guru PAI dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Ukhuwah Islamiyah pada Peserta 

Didik di SMP Negeri 3 Menggala”. Adapun istilah-istilah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Peran menurut Elifsesen, merupakan sebagian besar aktivitas 

sehari-hari menjadi pemeran dari kategori yang didefinisikan 

secara sosial (misalnya, ibu manajer, guru). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, harapan, 

norma dan perilaku sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan.
1
 Dapat dipahami bahwa peran 

adalah suatu hak dan kewajiban, harapan, norma dan perilaku 

sesuai dengan kedudukannya  yang dilaksanakan oleh 

seseorang. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan 

profesional yang di berikan oleh seseorang serta memiliki 

tugas untuk memberi pemahaman materi agama islam 

kepada peserta didik.
2
 Dapat dipahami bahwa guru PAI 

adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau 

pengalaman, memberikan bimbingan kepada muridnya agar 

iya berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran 

islam. 

3. Menumbuhkan kesadaran adalah menjadikan insaf atau 

menyebabkan  kesadaran atau mengingat kembali, menjadi  

tahu dan mengerti serta mengingat kembali. Dari uraian 

tersebut dapat dipahami bahwa menumbuhkan kesadaran 

                                                             
1 Elifsesen, “Role Theory and Its Usefulness in public Relation”, European 

Journal Of Business and Social sciences, Vol. 4, No. 01, April 2015, h, 139 
2 M. Saekson Muchith, “Guru PAI yang Profesional”, Jurnal Quality, Vol. 

4, No. 2, 2016, h. 217 
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adalah menjadikan seseorang agar bisa insaf, merasa tahu, 

mengerti dan mengingat kembali. 

4. Ukhuwah islamiyah merupakan “persaudaraan yang bersifat 

islami atau persaudaraan yang diajarkan oleh Islam.” Jadi 

bisa dipahami bahwa ukhuwah islamiyah adalah 

persaudaraan antar sesama umat islam yang diikat oleh 

akidah dan keimanan tanpa membedakan golongan.  

5. Peserta didik menurut Undang-undang  No 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bahwa : “peserta didik 

adalah pelajar, murid ataupun siswa pada sekolah dasar dan 

menengah yang membutuhkan bimbingan dalam belajar 

untuk menumbuhkan potensi dirinya”.
3
 Dapat dipahami 

bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

6. SMP Negeri 3 Menggala adalah satu lembaga pendidikan 

formal yang berada di Menggala Tulang Bawang dan yang 

merupakan tempat penelitian ini dilaksanakan dalam arti 

penelitian terhadap objek atau sasaran penulis dalam 

membahas permasalahan yang terkandung dalam judul 

skripsi. 

Berdasarkan paparan penegasan judul di atas maka 

peneliti ingin meneliti tentang, “Peran Guru PAI dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Ukhuwah Islamiyah pada Peserta 

Didik di SMP Negeri 3 Menggala Tulang Bawang. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada masa dewasa ini  persaingan semakin ketat sehingga 

secara tidak langsung suatu bangsa dituntut mempunyai sumber 

daya manusia yang mempunyai kualitas yang tinggi. Salah satu 

wadah mencetak manusia yang mempunyai kualitas yang tinggi 

yaitu melalui pendidikan.Pendidikan dibedakan menjadi 2 yaitu 

                                                             
3  Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), h. 24.  
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pendidikan formal dan non formal.Salah satu jenis pendidikan 

formal adalah sekolah.Usaha pemerintah untuk meningkatkan 

sumber daya manusia adalah untuk mewajibkan sekolah selama 9 

tahun.Selain sebagai warga Negara yang berkewajiban untuk 

memajukan bangsa, kita juga sebagai umat Islam berkewajiban 

untuk belajar, dan itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah 

SWT. 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan orang 

dewasa kepada mereka yang dianggap belum dewasa. Pendidikan 

adalah transformasi ilmu pengetahuan, budaya sekaligus nilai 

yang berkembang pada suatu generasi agar dapat  ditansformasi  

kepada generasi berikutnya. Dalam pengertian ini pendidikan 

tidak hanya transformasi ilmu, melainkan sudah berada dalam 

wilayah transformasi budaya dan nilai yang berkembang dalam 

masyarakat.
4
 

Pendidikan formal pada era dewasa ini, nampaknya 

senantiasa lebih ditingkatkan pada segi kualitas guru, dimana guru 

senantiasa dituntut lebih meningkatkan keprefosionalisme, 

demikian juga dalam upaya meningkatkan kualitas pembentukan 

prilaku siswa yang sebenarnya tidak terlepas dari pendekatan 

dalam proses belajar mengajar. 

Dalam lingkungan sekolah guru memiliki peranan sangat 

penting bagi siswa, guru tidak hanya mengajar tetapi memberikan 

bimbingan/pengarahan dan mendidik peserta didik agar peserta 

didik mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik entah itu 

berada disekolah atau lingkungan sekitar. 

Guru adalah seseorang yang berwenang dan bertanggung 

jawab mendidik dan membina anak didik, baik secara individual 

maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah.
5
  

Sedangkan pengertian pendidikan agama Islam adalah 

bimbingan yang diberikan seseorang agar ia berkembang secara 

                                                             
4 Uci Sanusi, Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

CV Budi Uttama, 2018), h. 1. 
5 Hamzah B.Uno dan  Nina Lamatenggo, Loc.Cit 
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maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
6
 Jadi, Guru Pendidikan 

Agama Islam yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan tugasnya membimbing peserta didik untuk 

mengembangkan fitrah keagamaan sehingga peserta didik lebih 

mampu memahami, menghayati serta mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam. Jadi guru pendidikan agama Islam adalah orang dewasa 

yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan 

kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya 

agar mencapai kedewasaannya sesuai dengan ajaran islam, agar 

mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah atau 

Khalifah dimuka bumi ini baik sebagai makhluk sosial maupun 

sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. 

Pendidikan adalah suatu lembaga dimana lembaga tersebut 

berperan sangat penting dalam perubahan sikap dan tingkah laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan diri 

seseorang melalui pengajaran dan pelatihan serta mendidik 

seseorang menjadi lebih baik lagi. 

Pendidikan akan membuat manusia menjadi manusia 

yang lebih bahagia sebagaimana “menurut Ki Hajar Dewantara, 

definisi pendidikan adalah sebuah proses yang akan menuntun 

segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Proses ini 

akan membuat mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat bisa mencapai keselamatan serta kebahagiaan dengan 

tingkat tertinggi.” 

Hemat penulis kesimpulan dari dua pendapat diatas bahwa 

pendidikan adalah suatu proses dimana akan menuntun segala 

kekuatan kodrat/ketentuan yang ada pada peserta didik yang akan 

mempengaruhi perkembangan kecakapan invividu dalam sikap 

dan perilaku bermasyarakat.  

Ibnu Muqaffa yang menyampaikan definisi pendidikan 

tersebut adalah pengarang Kitab Kalilah dan Daminah. Didalam 

Al Qur‟an surat Al Alaq : 1-5, disebutkan tentang pendidikan: 

                                                             
 6 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran,  (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 11. 
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     (69 :)1-5 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah, bacalah, dan tuhanmulah yang maha 

mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena Dia 

mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya”. (Q.S 

Al-Alaq(96):1-5). 

Syeh Abdul Halim Mahmud, mengatakan dalam kitabnya “ 

dengan kalimat iqra’ bismirobbika dalam kalimat dan 

semangatnya seakan mengatakan bacalah demi tuhanmu, 

bergeraklah demi tuhanmu, bekerja demi tuhanmu. Begitupun 

ketika hendak berhenti dari aktifitas. Sehingga, segala seluruh 

kehidupan, sujud, cara dan tujuan seseorang dilakukan karena 

Allah”.
7
 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas menuntut kita 

sebagai seorang warga negara Indonesia untuk menjadi orang 

yang selalu taat, beriman, bertaqwa kepada Allah SWT.Selain itu 

dituntut juga memiliki kepribadian yang baik sesuai syariat 

Islam.Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan 

adanya sebuah pembelajaran disekolah.Salah satu mata pelajaran 

yang bisa mewujudkan tujuan pendidikan berakhlak baik, 

beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT adalah mata pelajaran 

Agama. 

Manusia di dunia ini memilki kebutuhan yang bermacam-

macam, baik kebutuhan jasmaniah berkaiatan dengan fisik seperti 

berolahraga dan juga tidak kalah pentingnya memiliki kebutuhan 

rohaniah yaitu hubungan baik dengan sang pencipta, atau biasa 

disebut kebutuhan rohani ini berupa kebutuhan keagamaan. 

                                                             
   7 Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Aisyah, 

(Bandung: Jabal, 2010), h. 597. 
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Pendidikan Agama merupakan pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. 

Menurut Moh. Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, 

“pendidikan Islam adalah segala upaya atau proses pendidikan 

yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik 

individu, maupun sosial untuk mengarahkan potensi, baik potensi 

dasar (fitrah), maupun ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui 

proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai Islam untuk 

mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.”
8
 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat memahami 

bahwa pendidikan Islam adalah segala upaya atau proses 

pendidikan yang dilakukan oleh seseorang untuk membimbing 

tingkah laku manusia baik individu dan sosial untuk 

mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi dan  mencapai 

kebahagian dunia maupun akhirat. 

“Menurut Hasan Langgulung dalam Moh. Haitami Salim & 

Syamsul Kurniawan tujuan pendidikan agama Islam harus 

mampu mengakomodasikan tiga fungsi utama dari agama, antara 

lain fungsi spiritual yaitu berkaitan dengan akidah dan iman, 

fungsi psikologis yaitu berkaitan dengan tingkah laku individu 

termasuk nilai-nilai akhlak yang mengangkat derajat manusia 

dalam derajat yang lebih sempurna, fungsi sosial yaitu berkaitan 

dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan 

manusia lain atau masyarakat, yang mana masing-masing 

mempunyai hak untuk menyusun masyarakat yang harmonis dan 

seimbang.”
9
 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat memahami 

bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah mampu 

mengakomodasikan tiga fungsi utama dari agama antara lain 

fungsi spiritual yaitu yang berkaitan dengan aqidah dan iman, 

fungsi psikologis yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku 

                                                             
  8 Moh Haitami Salim & Syamsul Kurniawan.Studi Ilmu 

Pendidikan Islam.(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) h. 34. 
 

 9 Ibid., h. 35. 
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seseorang termasuk nilai-nilai akhlak, dan yang terakhir fungsi 

sosial yaitu yang berkaitan dengan aturan-aturah yang 

menghubungkan manusia dengan manusia lain. 

Pendidikan Agama Islam sangat penting bagi kehidupan 

manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat.Pokok pentingnya 

pendidikan agama Islam adalah agar dapat melaksanakan Islam 

sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan mempersiapkan diri guna 

melaksanakan amanah yang dipikulkan di dunia dan bersungguh-

sungguh dalam mencapainya. Sudah kewajiban seorang muslim 

untuk beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk menjalankan 

perinntah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu kewajiban 

menjalankan perintah-Nya ialah kewajiban menuntut ilmu bagi 

seorang muslim untuk memperluas wawasan sehinggga bisa 

menjalani hidup dengan baik dan bisa derajat kita terangkat 

dihadapan Allah. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya suatu 

kesadaran dalam beragama, kesadaran akan kebutuhan agama 

dalam kehidupan mereka. Kesadaran beragama ini haruslah 

timbul dalam hati nurani masing-masing individu.Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata sadar yang 

berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Sedangkan proses dalam 

kesadaran ini disebut penyadaran yang hasil akhirnya berupa 

kesadaran. 

“Menurut Zakiah Daradjat dalam Jalaluddin kesadaran beragama 

adalah bagian dari segi agama yang hadir (terasa) dalam pikiran 

yang merupakan aspek mental dari aktivitas agama. Sedang 

dalam kesadaran beragama terdapat unsur pengalaman agama 

yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan 

oleh tindakan (amaliyah).”
10

 

Pendidikan Agama di lembaga pendidikan bagaimanapun 

akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa pada peserta 

didik. Untuk mewujudkan kesadran beragama pada peserta didik 

sekolah perlu dikelola dengan baik, sekolah melakukan 

                                                             
10 Jalaluddin,  Psikologi Agama. (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2012),. 

h. 132. 
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pembinaan pendidikan pada peserta didik didasarkan atas 

kepercayaan dan tuntutan orang tua peserta didik dan juga 

masyarakat sekitar yang mempercayakan anaknnya untuk di 

bimbing diberikan pendidikan yang baik, baik dari ilmu 

pengetahuan dan juga kepribadian. 

Guru sebagai faktor tercapainya pendidikan harus bisa 

dimaksimalkan upayanya, dengan upaya diharapkan mampu 

menghasilkan generasi yang baik, baik dari segi intelektual dan 

segi akhlak atau budi pekerti. Seorang guru agama harus mampu 

mengatasi setiap masalah peserta didik, memberikan kerohanian 

dengan ilmu, memberikan pendidikan akhlak, dan 

membenarkannya jika salah.
11

 

Sebagai mitra orang tua, pihak sekolah harus mampu 

bertanggung jawab besar dalam mendidik anak. Guru wajib 

mendidik anak menjadi pribadi yang baik, berprsetasi, serta 

menjadi anak yang sholeh dan sholihah. Salah satu guru yang 

mengemban tugas dalam mengembangkan kepribadian 

berprestasi, sholeh dan sholihah adalah guru pendidikan agama 

islam. Ada banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam 

tercapainya tujuan pendidikan, diantaranya dengan 

mengoptimalkan pembelajaran agama didalam kelas, melakukan 

kajian-kajian rutin, dan pembiasaan pengalaman syariat islam 

dalam kegiatan di sekolahan. 

Ukhuwah Islamiyah menurut Abdullah Nahih Ulwan 

adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang 

mendalam dengan kelembutan, cinta dan sikap hormat kepada 

setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah islamiyah, 

iman dan takwa. Ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan 

spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya yang 

beriman dan bertakwa yang menumbuhkan perasaan kasih 

                                                             
  11Abid. Rachman Asegaf, Filsafat Pendidikan 

Islam.(Jakarta: PT RajaGarfindo Persada 2011), h. 175. 
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sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya 

terhadap saudara seakidah.
12

 

Ukhuwah Islamiyah menurut penulis dalam hubungan 

umat Islam yang dijalin oleh rasa cinta dan sayang karena Allah 

SWT. Pada dasarnya Ukhuwah Islamiyah yang dilakukan akan 

dijalin dengan cara saling menghormati dan menghargai antar 

sesama umat, menjauhakan diri dari sifat tercela dan sikap saling 

membedakan. Dengan demikian Ukhuwah Islamiyah dapat 

menciptakan kehidupan yang harmonis seluruh umat manusia. 

Kriteria/ karakteristik yang harus dimiliki seseorang 

dalam kesadaran diri, yaitu: 

1. Percaya pada diri sendiri 

Setiap orang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi 

akan berfokus pada tujuan yang dimiliki, bukan pada 

perasaan sesaat yang mereka miliki. 

2. Bergaul dengan orang-orang yang positif 

Orang yang memiliki kesadaran diri bergaul dengan 

orang-orang positif. Mereka menetapkan batasan tertentu 

dan tidak ingin terlibat dengan orang-orang yang negative 

3. Bersikap baik 

Orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi akan selalu 

bersikap baik terhadap orang lain. 

4. Mengalahkan rasa takut 

Ada banyak ketakutan yang terjadi dalam perjalanan 

karier, seperti ketakutan untuk berbicara didepan umum, 

ketakutan untuk mengerjakan proyek besar atau bahkan 

ketakutan untuk dipromosiin. 

5. Memiliki pikiran yang terbuka 

Orang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi memiliki 

pikiran yang terbuka terhadap informasi dan hal-hal baru. 

                                                             
  12 Jakaria Umro, Konsep Pendidikan Agama Islam 

Dalam Menumbuhkan Nilai-nilai Ukhuwah Sekolah, Jurnal Al-Makrifat Vol. 4, No. 1, 

April 2019, h, 182 
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Berdasarkan karakteristik diatas tidak tercerminkan 

pada peserta didik tempat penulis melakukan penelitian 

dengan  hasil obsevasi yang penulis lakukan dengan 

mengamati peserta didik di SMP NEGERI 3 Menggala 

adapun permasalahannya yaitu adanya siswa yang masih 

ngebuli sesama teman dengan menjelekkan nama orangtua, 

sering berkata kasar atau tidak baik, masih ada siswa yang 

tidak peduli jika temannya terkena musibah dan tidak mau 

menolong temannya yang lagi susah, hal ini berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan guru PAI di SMP Negeri 3 

Menggala Tulang Bawang pada saat peneliti melakukan pra 

penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran 

Ukhuwah IslamiyahPada Peserta Didik di SMP Negeri 3 

Menggala Tulang Bawang. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan 

menentukan fokus penelitian, sebagai ruang lingkup dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Peran guru PAI dalam menumbuhkan kesadaran ukhuwah 

islamiyah pada peserta didik di kelas VIII SMP Negeri 3 

Menggala Tulang Bawang. 

2. Hambatan guru PAI dalam menumbuhkan kesadaran 

ukhuwah islamiyah pada peserta didik di kelas VIII SMP 

Negeri 3 Menggala Tulang Bawang. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, Apakah peran dan hambatan guru PAI dalam 

menumbuhkan kesadaran ukhuwah islamiyah pada peserta didik 

di kelas VIII SMP Negeri 3 Menggala Tulang Bawang? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di 

atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peran dan hambatan guru PAI dalam menumbuhkan kesadaran 

ukhuwah islamiyah pada peserta didik  di kelas VIII SMP Negeri 

3 Menggala Tulang Bawang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan untuk menambah data sebagai 

referensi, pengalaman dan wawasan dalam kegiatan ilmiah 

penelitian mengenai kesadaran diri siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan untuk sekolah dan guru dalam 

mengidentifikasi tingkat kesadaran diri siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dan mengenali bakat siswa yang terpendam. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penulisan dalam penelitian ini terlngbih dahulun peneliti 

melakukan penelaahan terhadap beberapa karya penelitian yang 

berhubungan dengan judul yang penulis ambil sebagai berikut :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Wahib, 

“Peranan Guru PAI dalam Meningkatkan ukhuwah 

Islamiyah Peserta didik di MTs Sultan Agung Jabal Sari 

Sumber Gempol Tulung Agung”. Penelitian Ini dilatar 

belakangi oleh sebuah penomena yang terjadi pada 

zaman sekarang ini, kurangnya sikap Ukhuwah Islamiyah 

seperti saling mencaci, tidak saling menghargai, dll 

cukup menjadi perhatian bagi kita untuk disikapi dan 

dicari jalan keluarnya. Dari permasalahan tersebut para 
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guru khususnya guru PAI memiliki tugas dan peran untuk 

meningkatkan nilai ukhuwah islamiyah peserta didik di 

MTs Sulatn Agung Sumber Gempol Tulung Agung.
13

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khayun Agung Nur 

Rohman, “Strategi Penyiaran Islam Dalam Meningkatkan 

Ukhuwah Islamiyah”. Penelitian ini bersifat Deskriftif 

dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi 

atau objek yang bersifat alamiyah. Jenis penelitian yang 

diguanakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field reaserch) yang mana penulis 

membutuhkan penelitian langsung ke lapangan. Tujuan 

penelitian ini agar penulis dan pembaca tahu bagaimana 

strategi penyiaran islam dalam meningkatkan ukhuwah 

islamiyah yang digunakan majelis tabligh pimpinan 

wilayah muhammadiyah Lampung.
14

 

3. Penelitian oleh Jakaria Umro, “Konsep PAI dalam 

Menumbuhkan nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah di 

Sekolah”. Pendidikan sekolah memiliki peran strategis 

dalam pembentukan moralitas dan akhlak bangsa dalam 

rangka membangun bangsa yaitu yang berkarakter 

cerdas, jujur, bertanggung jawab, dan rela berbagi dalam 

kebaikan. Atas dasar itulah diperlukan pembaharuan 

pemikiran pengkajian dan penelitian terhadap PAI dalam 

menumbuhkan nilai-nilai ukhuwah islamiyah di sekolah 

diantaranya adalah melakukan rekonstruksi mulai aspek 

teologis, filosopi, substantif, metodologinya dan sistem 

pembelajarannya. Dengan harapan PAI dapat 

                                                             
13 Ahmad  Nur  Wahib, Peranan  Guru PAI dalam meningkatkan nilai 

ukhuwah Islamiyah Peserta Didik Di MTs Sultan Agung Jabal Sari Sumber Gempol 

Tulung Agung, (Tulung Agung : IAIN Tulung Agung, 2019), h. iii 
14 Khayun Agung Nur Rohman, Strategi Penyiaran Islam Dalam 

Meningkatkan Ukhiwah Islamiyah, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 

ii 
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berlangsung secara efektif dalam rangka menumbuhkan 

nilai-nilai ukhuwah islamiyah di sekolah.
15

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa 

penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan 

yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang 

apa yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki.
16

 Dalam hal ini akan langsung 

mengamati peran dan hambatan guru PAI dalam 

menumbuhkan kesadaran ukhuwah Islamiyah pada peserta 

didik di SMP Negeri 3 Menggala 

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif analisis, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian. Mencatat, menganalisis, dan 

mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.
17

 

Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin 

menggambarkan untuk melakukan analisis dengan apa adanya 

tentang peran dan hambatan guru PAI dalam menumbuhkan 

kesadaran ukhuwah islamiyah. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah subjek darimana data dapat diperoleh oleh peneliti. 

Sumber data dalam penelitian di pilih secara purposive 

                                                             
15 Jakaria Umro, “Konsep PAI dalam Menumbuhkan nilai-nilai Ukhuwah 

Islamiyah di Sekolah”, Jurnal Al-Makrifat, Vol. 4, No.1, (April 2019), h. 178 
16 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. 7, 

h. 54. 
17 Ibid. 
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sampling, artinya dalam pengambilan sumber data dengan 

cara memilih orang yang dianggap mempunyai pengetahuan 

tentang objek yang diteliti sehingga memudahkan peneliti 

dalam menjelajahi objek yang diteliti. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 

responden atau obyek yang diteliti atau data yang 

diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh 

peneliti dari sumbernya (subyek peneliti).
18

 Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari responden yaitu 

guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah dan 

peserta didik kelas VII di SMP Negeri 3 Menggala 

Tulang Bawang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder 

yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang 

membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun 

tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam 

kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji.
19

 Sumber data sekunder 

yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa 

sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, antara lain: wakakurikulum dan TU, Al-Quran, 

buku-buku serta literatur-literatur lain yang mendukung. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti 

dalam memperoleh data. Penelitian ini menggunakan tiga 

teknik pengumpulan data, yaitu: 

                                                             
18 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), 

h, 86-87 
19 Ibid. 
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a. Observasi 

Observasi adalah suatu tindakan atau proses 

mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk 

mendapatkan data atau informasi suatu penelitian. 

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi merupakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-

fenomena yang diselidiki.
20

 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, 

observasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu; 

1) Observasi Partisipan 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati  atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

2) Observasi Nonpartisivan 

Dalam observasi nonpartisivan peneliti tidak terlibat 

dan hanya sebagai pengamat independen.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

observasi non partisipan, dimana peneliti tidak ikut ambil 

bagian dalam kehidupan yang diobsevasi. Tetapi penulis 

hanya mengamati peran dan hambatan guru PAI dan 

siswa. Dalam observasi yang peneliti lakukan usaha guru 

PAI dalam menumbuhkan kesadaran ukhuwah islamiyah  

pada peserta didik dengan cara memberi nasehat, 

membuka forum Islami dan diadakan shalat berjamaah. 

Agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan 

persaudaraan antar sesama teman.  

b. Wawancara (Interview) 

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu
21

. 

                                                             
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Dilihat dari segi sifat atau teknik pelaksanaannya, 

interview dibagi tiga, sebagai berikut: 

1) Interview terpimpin adalah wawancara yang 

menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti. 

2) Interview tak terpimpin adalah proses wawancara 

dimana interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya 

jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan 

interview. 

3) Interview bebas terpimpin merupakan jenis 

wawancara kombinasi dari keduanya, pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 

diteliti, kemudian pada saat proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi.
22

 

Penelitian ini menggunakan jenis interview 

bebas terpimpin, dimana penulis mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Sedangkan 

orang yang diinterview bebas menjawab dengan 

panjang lebar, artinya pertanyaan-pertanyaan yang 

penulis ajukan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Dalam penggunaan teknik ini peneliti mewawancarai 

guru PAI, Kepala Sekolah dan Peserta Didik berserta 

wakakurikulum dan TU di SMP Negeri 3 Menggala.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang tidak langsung ditunjukan pada subyek peneliti, 

namun melalui dokumen. Dokumen yang dapat 

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, 

laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan 

sosial, dan dokumen lainnya.
23

 Dokumentasi berupa 

profil sekolah, data siswa.  

4. Metode Analisis Data 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Al-fabeta, 2015), h, 329 
23 Ibid, h, 115 
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Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu dengan cara 

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan 

yang telah ditentukan. 

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis 

dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan 

menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas 

dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah peran 

dan hambatan guru PAI dalam menumbuhkan kesadaran 

ukhuwah islamiyah pada peserta didik di SMP Negeri 3 

Menggala kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara 

deduktif dan induktif yaitu menarik kesimpulan dari 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus 

sehingga hasil penelitian ini mudah dipahami dengan baik. 

Langkah-langkah yang diambil penulis dalam 

analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.
24

Dengan 

demikian dalam merangkum data hanya memilih dan 

memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting.  

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

reduksi data suatu proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang 

tinggi sehingga tujuan yang diharapkan peneliti tercapai, dan 

dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

yaitu mendisplaykan data.Penyajian data dalam penelitian 

                                                             
24Ibid, h, 338. 
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kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie 

chard, pictogram, dan sejenisnya.Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan sehingga memudahkan untuk dipahami
25

. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola 

baku yang tidak lagi berubah. Selanjutnya pola tersebut 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian.
26

 

Dalam penyajian data dalam bentuk-bentuk diatas 

berdasarkan apa yang didapat kemudian disajikan sesuai 

dengan ketentuannya. Menyajikan data sesuai dengan data 

yang diperoleh agar bermanfaat untuk mempermudah 

pemahaman pembaca. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya
27

.  

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualilatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan 

berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada.Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

                                                             
25Ibid, h, 338-339. 
26Ibid, h, 341. 
27Ibid, h, 345. 
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remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

4. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian, setiap temuan harus di cek 

keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan 

keabsahannya.Penelitian ini, pengujian keabsahan data 

dilakukan dengan triangulasi. 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data. 

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi non partisipatif, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama.
28

 

Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data yang 

penulis gunakan adalah menggunakan teknik keabsahan data 

triangulasi sumber yakni, terkait guru dan murid di SMP 

Negeri 3 Menggala Tulang Bawang. Untuk mengetahui 

bagaimana Bagaimana peran dan hambatan guru PAI dalam 

menumbuhkan kesadaran ukhuwah islamiyah pada peserta 

didik di SMP Negeri 3 Menggala Tulang Bawang? 

 

I. Sistematika Pembahasan 

                                                             
28Ibid, h, 330 
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 BAB I PENDAHULUAN: BAB ini berisi tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dansistematika 

pembahasan. 

 BAB II. LANDASAN TEORI: Memuat tentang teori yang 

relevan dan terkait dengan tema skripsi 

 BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN: Memuat secara 

rinci tentang gambaran umum objek dan penyajian Fakta dan 

Data penelitian  

 BAB IV. ANALISIS PENELITIAN: Memuat tentang analisis 

data penelitian serta temuan penelitian 

 BAB V. PENUTUP: Bab terakhir yang berisikan tentang 

kesimpulan , saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan kesimpulan 

yang ada hubungannya dengan  masalah penelitian. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya.  

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian , 

berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu 

diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang 

bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu: 

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya 

disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan. 

2. Saran untuk menentukan kebijakan dibidang-bidang 

terkait dengan masalah atau fokus penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Peran menurut Elifsesen, merupakan sebagian besar 

aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori yang 

didefinisikan secara sosial (misalnya, ibu manajer, guru). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, 

harapan, norma dan perilaku sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan.
1
 Peran juga dapat 

diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang diharapkan 

dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu 

dengan secara formal maupun informal. 

Terdapat juga yang mengatakan bahwa arti peran ini 

ialah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok 

orang dalam suatu kejadian atau peristiwa, dan merupakan 

suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang 

yang mempunyai kedudukan di masyarakat. 

Dalam kamus bahasa indonesia, guru diartikan 

sebagai orang yang pekerjaannya menggajar. Guru adalah 

salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan serta dalam usaha pembentukan 

sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan.
2
 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 

Tahun 2005, peran guru adalah sebagai  pendidik, pengajar, 

pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi dari 

peserta didik. 

 

 

                                                             
1 Elifsesen, “Role Theory and Its Usefulness in public Relation”, European 

Journal Of Business and Social sciences, Vol. 4, No. 01, April 2015, h, 139 
2 Hamzah dan Nina Lamatengggo, Tugas Guru Dalam Pembelajaran Aspek 

Yang Memengaruhi, Jakarta : Bumi Aksara, 2016, h. 1 
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a. Guru sebagai pendidik 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan, 

dan identifikasi bagi para peserta didik dan 

lingkungannya. 

b. Guru sebagi pengajar 

Guru membantu peserta didik menjelaskan apa yang 

belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan 

memahami materi standar yang dipelajari. 

c. Guru sebagai pembimbing 

Guru membimbing pelajaran berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya. 

d. Guru sebagai pengarah 

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik 

bahkan bagi orang tua. 

e. Guru sebagai pelatih 

Guru bertugas melatih peserta didik dalam 

pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi 

masing-masing peserta didik. 

f. Guru sebagai penilai 

Tidak ada pembelajaran tanpa  penilaian, karena 

penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil 

belajar, atau proses untuk menentukan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran pesrta didik.
3
 

Peran guru Pendidikan Agama Islam di sekolah 

adalah berfungsi sebagai: 

1. Perancang Pembelajaran 

Sesungguhnya guru adalah seorang desainer yang 

handal, yang mampu mengubah peserta didik yang tidak 

bisa menulis menjadi seorang penulis handal, mengubah 

peserta didik yang tidak bisa menghitung menjadi seorang 

matematikawan ulung, dan menjadikan peserta didik yang 

                                                             
3 Ibid. h. 3-5 
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tidak bisa membaca menjadi seseorang yang cakap 

membaca. 

2. Pengelola Pembelajaran 

Guru mempunyai kesempatan luas dalam 

mengelola pembelajaran agar peserta didik dapat berhasil 

sesuai harapan. Sebagai pengelola pembelajaran, tugas 

guru adalah mempersiapkan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi jalannya pembelajaran. Selain itu, guru juga 

diharapkan dapat menciptakan kondisi belajar yang 

nyaman dan menyenangkan. Komunikasi yang baik antara 

guru dengan peserta didik harus selalu dijaga pengelolaan 

pembelajaran dapat berjalan lancar. 

3. Penilai Hasil Pembelajaran Peserta Didik 

Sebagai pengambil kebijakan dalam memberikan 

penilaian maka guru harus dapat berperilaku adil. Guru 

harus mempunyai catatan riil terkait perkembangan 

prestasi peserta didik. Dengan mengetahui perkembangan 

prestasi akademik peserta didik pada tiap semester 

diharapkan guru dapat mengontrol prestasi peserta didik. 

Jika ada yang prestasinya menurun, guru dapat memberi 

dorongan dan memotivasi, solusi terbaik agar prestasi 

peserta didik tersebut mengalami peningkatan. 

4. Pengarah Pembelajaran 

Peran guru sebagai pendamping pembelajaran 

bagi peserta didik sangat penting agar guru potensi peserta 

didik dapat tergali dengan sebaik-baiknya. 

5. Pembimbing Peserta Didik 

Guru adalah pembimbing bagi peserta didik. Oleh 

karena itu, guru harus selalu dekat dengan peserta 

didiknya. Kedekatan ini dapat dibangun dengan 

komunikasi yang baik. Jika peserta didik sudah merasa 
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dekat dengan gurunya maka ia tidak akan sungkan dan 

ragu meminta tolong saat sedang menghadapi masalah.
4
 

Guru adalah seseorang yang membuat orang lain 

tahu atau mampu untuk melakukan sesuatu,  atau 

memberikan pengetahuan atau keahlian, tugas guru PAI 

yang antara lain adalah: 

a. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama islam 

b. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

c. Mendidik anak agar taat dalam menjalankan ibadah 

d. Mendidik anak agar berbudi  pekerti yang mulia.
5
 

Menurut Hadari Nawawi dalam Moh. Haitami 

Salim dan Syamsul Kurniawan guru adalah orang yang 

bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut 

bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai 

kedewasaan masingmasing. Dalam beberapa literatur 

kependidikan pada umumnya, istilah guru disamakan 

dengan istilah pendidik. Guru atau pendidik adalah orang 

yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain (peserta 

didik) untuk mencapai tingkat kesempurnaan 

(kemanusiaan) yang lebih tinggi. 

Pendidikan agama Islam dalam buku Moh. 

Haitami Salim & Syamsul Kurniawan adalah segala upaya 

atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing 

tingkah laku manusia, disini peserta didik (siswa) untuk 

mengarahkan potensi, baik potensi dasar (fithrah), maupun 

ajar yang sesuai fitrahnya melalui proses intelektual dan 

spiritual berlandaskan nilai Islam untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
6
 

Menurut Budiyanto pendidikan agama Islam dapat 

diartikan sebagai kajian empiris, metodologis, sistematis 

tentang segala upaya untuk mempersiapkan peserta didik 

                                                             
4 Mulyana A.Z., Rahasia Menjadi Guru Hebat, (Jakarta: PT Grasindo, 

2010), h. 195-197. 
5 Hamzah dan Nina Lamatenggo, Loc.Cit. 
6 Moh Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan 

Islam.(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2012),h. 34. 
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secara terus menerus di semua aspeknya, baik jasmani, 

akal, maupun rohaninya agar dia menjadi manusia yang 

bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. Dengan kata lain yang lebih sigkat, 

pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai studi 

tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-

nilai ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. 

Pendidikan agama Islam adalah suatu ilmu yang 

membicarakan tentang upaya pengembangan secara 

sistematis bagaimana proses mendidikan ajaran Islam 

melalui pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan yang 

dilakukan oleh orang lain ke orang lain, agar Islam dapat 

dijadikan sebagai panutan (way of life).
7
 

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulakan 

bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam adalah segala 

cara yang dilakukan seorang pendidik atau guru terhadap 

peserta didik dalam upaya mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki peserta didik baik potensi kognitif, 

afektif maupun pskimotorik melalui ajaran agama Islam 

berdasar Alquran dan Hadis serta mampu menanamkan 

nilainilai Islam melalui proses pendidikan dan menjadikan 

pembelajaran tersebut sebagai pembentukan pribadi yang 

berkualitas dengan syariat Islam. 

 

2. Syarat Guru Pendidikan Agama Islam 

Tugas sebagai guru merupakan suatu tugas yang mulia 

dan berat. Dipundak para gurulah terletak nasib suatu bangsa. 

Maju atau mundurnya suatu bangsa di masa-masa mendatang 

tergantung pada berhasil atau tidaknya barisan para guru 

dalam mengemban misinya. 

Demikian pula dalam pendidikan islam, sebagai guru 

tidaklah ringan dari para guru lain pada umumnya. Sebab 

tidak hanya bertugas menyelamatkan nasib manusia di 

duniawi, namun lebih jauh dari itu guru pendidikan agama 

                                                             
7 Ibid. 
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Islam memikul kepercayaan untuk membimbing dan 

menyelamatkan manusia dari siksa api neraka di akhirat 

nantinya. 

Menurut Abu Ahmadi dan Nuruhbiyati syarat-syarat 

menjadi guru pendidikan agama Islam adalah sebagai 

berikut:
8
 

a. Umur harus dewasa 

Agar mampu menjalankan tugas mendidik, 

pendidik seharusnya dewasa dulu.Batasan dewasa relatif, 

sesuai dengan segi peninjauannya. 

b. Sehat jasmani dan rohani 

Pendidik wajib sehat jasmani dan rohani.Jasmani 

yang tidak sehat dapat menghambat jalanya pendidikan, 

bahkan dapat membahayakan anak didik, misalnya 

apabila pendidik memilki jasmani yang mengandung 

penyakit menular.Apabila dalam hal ini, kejiwaan 

pendidik wajib normal kesehatannya, karena orang yang 

tidak sehat jiwanya tidak mungkin mampu bertanggung 

jawab. 

c. Harus mempunyai keahlian dan skill. 

Syarat mutlak yang menjamin berhasil baik bagi 

semua cabang pekerjaan adalah kecakapan atau keahlian 

para pelaksanaanya. Proses pendidikan pun akan berhasil 

dengan baik bilamana para pendidik mempunyai keahlian, 

skill yang baik dan mempunyai kecakapan yang 

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugasnya. 

d. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi 

Bagi pendidik kodrati maupun pendidik pembantu 

tidak ada tuntutan dari luar mengenai kesusilaan dan 

dedikasi ini, meskipun hal ini penting.Yang harus ada 

adalah dari dalam diri pendidik sendiri, untuk memiliki 

kesusilaan atau budi pekerti yang baik, dan mempunyai 

                                                             
8 Nuruhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam.( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 

h. 34. 
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pengabdian yang tinggi.Hal ini sebagai konsekuensi dari 

rasa tanggung jawabnya mampu mendidik anak didik 

menjadi manusia susila, dan manusia bermoral. 

Sedang menurut Syaiful Bahri Djamarah guru 

agama harus memenuhi beberapa persyaratan 

diantaranya:
9
 

1) Taqwa kepada Allah SWT 

Guru sesuai tujuan ilmu pendidikan Islam, 

tidak mungkin mendidik anak didiknya untuk 

bertaqwa kepada Allah SWT, jika ia sendiri tidak 

bertaqwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi 

anak didiknya sebagaimana Rasulullah menjadi 

teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru 

mampu memberi teladan yang baik kepada semua 

anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan 

berhasil mendidik mereka menjadi penerus bangsa 

yang baik dan mulia. 

2) Berilmu 

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, 

tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai 

ilmu pengetahuan tertetu yang diperlukannya untuk 

suatu jabatan. Guru pun juga harus mempunyai ijazah 

agar ia diperbolehkan mengajar, kecuali dalam 

keadaan darurat, misalnya jumlah anak didik sangat 

meningkat sedang jumlah guru jauh dari mencakupi, 

maka terpaksa menyimpang untuk sementara yakni 

menerima guru yang belum berijazah. Tetapi dalam 

keadaan normal ada patokan bahwa makin tinggi 

pendidikan guru makin baik pendidikan dan pada 

gilirannya makin tinggi pula derajat masyarakat. 

 

 

 

                                                             
9 Syaiful Bahari Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif.  

(Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h. 56. 
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3) Sehat jasmani 

Kesehatan jasmani keraplah dijadikan salah 

satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi 

guru. Guru yang mengidap penyakit mugkin akan 

kurang bergairah dalam mengajar. Kita mengenal 

istilah Mensana In Corporesano yang artinya didalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. 

Walaupun pepatah itu tidak benar secara keseluruhan 

akan tetapi kesehatan badan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja. Guru yang sakit-sakitt kerap kali 

terpaksa absen dan tentunya hal tersebut merugikan 

anak didik. 

4) Berkelakuan baik 

Budi pekerti guru sangat penting dalam 

pendidkan watak anak didik.Guruharus menjadi 

tauladan yang baik bagi anak didiknya.Daintara 

tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang 

mulia pada diri pribadi anak, yang dimaksud dengan 

akhlak mulia dalam pendidikan Islam adalah akhlak 

yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang 

dicontohkan pendidik umat yaitu Nabi Muhammad 

SAW.
10

 

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

untuk menjadi seorang guru pendidikan agama Islam 

idealnya harus memiliki beberapa kriteria untuk 

memenuhi syarat menjadi guru pendidikan agama Islam 

antara lain yaitu sudah cukup umur, memiliki keahlian, 

berilmu, berakhalak baik, bertaqwa kepada Allah, sehat 

baik jasmani maupun rohani, dan memiliki persyaratan 

umum untuk menjadi seorang guru. 

 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam dilakukan untuk 

mempersiapkan peserta didik meyakini, memahami, dan 

                                                             
10 Ibid.  
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mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan tersebut melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah 

ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu , 

cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
11

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang  

study yang harus dipelajari oleh peserta didik  di madrasah 

adalah pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama 

mempunyai misi utama dalam menanamkan  nilai dasar 

keimanan, ibadah dan akhlak. 

Jadi, tujuan pendidikan agama Islam adalah membantu 

terbinanya siswa yang beriman , berilmu dan beramal sesuai 

dengan ajaran Islam. 

 

4. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

Menjadi seorang guru tidaklah mudah, apalagi guru 

agama Islam.Ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang 

harus dikerjakan sebagai seorang guru. Utsman dalam Moh 

Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan berpendapat, 

sekurang-kurangnya ada tiga jenis tugas pendidik: (1) tugas 

dalam bidang profesi, (2) dalam bidang kemanusiaan, (3) 

dalam bidang kemasyarakatan.
12

 

 

                                                             
11 Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 3, pdf. 
12 Moh Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam 

.(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 36. 
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a. Tugas dalam Bidang Profesi. 

Tugas guru sebagai profesi mencangkup 

mendidik, mengajar, dan melatih.Mendidik dan mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. Semenara melatih berarti 

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada peserta 

didik 

b. Tugas dalam Bidang Kemanusiaan. 

Pendidikan yang bersifat membantu 

mengembangkan potensi peseta didik, meletakkan guru 

pada sosok yang bertugas sebagai fasilitator, dinamisator, 

dan mobilisator. Dalam hal ini guru bukanlah segalanya, 

ia hanya menjadi mitra peserta didik dalam belajar. Buku 

referensi, pengetahuan, dan ilmulah yang harus 

dikedepankan, sehingga kebenaran bisa saja datang dari 

peserta didik sehingga guru pun dapat belajar dari peserta 

didiknya. 

c. Tugas dalam Bidang Kemasyarakatan. 

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang 

lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang 

guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan 

bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya (insan 

kamil).Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam 

masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan 

komponen strategis yang memilki peran yang penting 

dalam menentukan gerak maju bangsa.Bahkan, 

keberadaan guru merupakan faktor yang tidak mungkin 

digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan 

bangsa sejak dahulu. 

Adapun tugas dari guru PAI itu sendiri yang 

terkait dengan peran guru PAI di sekolah diatas  dalam 

mengimplementasikan  pada kehidupan anak didiknya  

dengan aspek sebagai berikut : 

1. Guru agama sebagai pembimbing bagi anak didik. 
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2. Guru agama sebagai sosok teladan bagi anak murid. 

3. Guru agama sebagai pengawas anak didik.
13

 

Atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang serta 

keikhlasin guru, dalam hal ini adalah guru PAI 

mempunyai peran yang sangat penting bagi anak didiknya 

sebagai pembimbing, sosok teladan dan pengawasannya 

terhadap anak didiknya. 

Sedangkan menurut Abdurrahman An-Nahlawi 

dalam Mangun Budiyanto bahwasannya, tugas utama 

seorang guru ada dua yaitu:
14

 

a) Tazkiyyah, yaitu menumbuh kembangkan, 

menyucikan dan membersihkan diri peserta didiknya 

agar dekat kepada sang pencipta menjauhkannya dari 

segala keburukan dan kejahatan, serta menjaga dan 

memelihara fitrahnya. 

b) Ta’lim, yaitu mentransfer atau menyampaikan 

berbagai ilmu pengetahuan dan akidah kepada akal 

dan hati orang-orang mukmin(peserta didiknya), agar 

mereka dapat menerapkan dalam segala perilaku dan 

kehidupan 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tugas seorang guru pendidikan agama Islam yaitu 

memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan akidah 

terhadap peserta didik, serta yang lebih utama adalah 

menjadikan peserta didik menjadi orang yang berakhlak 

baik sesuai dengan ajaran agama Islam. 

 

5. Fungsi dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Selain syarat dan sikap yang harus dimiliki oleh 

seorang guru PAI, ada beberapa peran yang harus 

dijalankan dalam pembelajaran sebagai tanggung jawab 

                                                             
13 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan  Agama Islma, (Jakarta: CV. 

Misika Anak Galiza, 2016), h. 93. 
14 Mangun Budiyanto, Ilmu Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Ombak, 2018), 

h. 132. 
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menjadi guru PAI. Dalam proses pembelajaran Agama 

Islam kehadiran Guru Pendidikan Agama Islam 

merupakan peranan yang penting, karena peran itu belum 

dapat digantikan oleh tekhnologi paling modern 

sekalipun. Banyak unsur manusiawi yang diharapkan dari 

proses pembelajaran yang tidak dapat dicapai kecuali 

melalui guru seperti keteladanan, sistem nilai, perasaan, 

motivasii, kebiasaan dan teladan.
15

 

Sedangkan menururt pendapat Uzer Usman peran 

guru dianggap dominan dan dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu sebagai demonstrator, pengelola kelas, dan 

fasililtator, dan evaluator.
16

 Dalam Mujib, dijelaskan 

bahwa peran dan fungsi guru dibagi menjadi 3 bagian 

besar:
17

 

a. Sebagai pengajar (instruksional), yang bertugas 

merencanakan program pengajaran dan melaksanakan 

program yang telah disusun serta mengakhiri dengan 

pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan. 

b. Sebagai pendidik ( educator ), yang mengarahkan 

peserta didik pada tingkat kedewasaan dan 

berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah 

SWT menciptakannya. 

c. Sebagai pemimpin ( managerial ), yang memimpin, 

mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik, dan 

masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah 

yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, 

pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas 

program pendidikan yang dilakukan. 

                                                             
15 Ramayulis, Psikologi Agama. (Johar Baru: Kalam Mulia, 2020), h. 54. 
16 Uzer Uzman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2019), h. 32. 
17 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 

17. 
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Sedangkan Djamarah merinci peran dan 

tanggung jawab guru menjadi 13 bagian peran dan 

tanggung jawab tersebut adalah:
18

 

a. Korektor, yaitu guru bisa membedakan mana nilai 

yang baik dan mana nilai yang buruk, koreksi yang 

dilakukan bersifat menyeluruh dari afektif sampai ke 

psikomotorik. 

b. Inspirator, yaitu guru harus menjadi inspirasi bagi 

kemajuan belajar siswa, petunjuk bagaimana belajar 

yang baik, dan mengatasi permasalahan lainnya, 

c. Informator, yaitu guru harus dapat memberikan 

informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi. 

d. Organisator, yaitu guru harus mampu mengelola 

kegiatan akademik (belajar) 

e. Motivator, yaitu guru harus mampu mendorong 

peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. 

f. Inisiator, yaitu guru menjadi pencetus ide-ide 

kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. 

g. Fasilitator, yaitu guru dapat memberikan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar. 

h. Pembimbing, yaitu guru harus mampu membimbing 

anak didik menjadi manusia dewasa susila yang 

cakap. 

i. Demonstrator, yaitu jika diperlukan guru bias 

mendemonstrasikan bahan pelajaran yang susah 

dipahami. 

j. Pengelola kelas, yaitu guru harus mampu mengelola 

kelas untuk menunjang interaksi edukatif. 

k. Mediator, yaitu guru menjadi mendia yang berfungsi 

sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses 

interaktif edukatif. 

                                                             
18 Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam. (Malang: UIN-Malang 

Press, 2018), h. 76. 
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l. Supervisor, yaitu guru hendaknya dapat, 

memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap 

proses pengajaran. 

m.  Evaluator, yaitu guru harus mampu menjadi evaluator 

yang baik dan jujur. 

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti ambil 

kesimpulan bahwasanya peran guru agama Islam terbagi 

menjadi beberapa bagian antara lain: sebagai educator, 

motivator, fasilitator, evaluator. 

 

B. Kesadaran Diri 

1. Pengertian Kesadaran Diri 

Menurut Goleman kesadaran diri yaitu perhatian terus 

menerus terhadap keadaan batin seseorang.Dalam keadaan 

refleksi diri ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, 

termasuk emosi.
19

 

Steven mendefinisikan kesadaran diri sebagai 

kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa kita 

merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku kita terhadap 

orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya yaitu 

kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan 

kita, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap 

asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan 

diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), 

kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan kita 

dan menyenangi diri sendiri meskipun kita memiliki 

kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan 

potensi  yang kita miliki dan merasa senang (puas) dengan 

potensi yang kita raih di tempat kerja maupun dalam 

kehidupan pribadi(aktualisasi). 

Sedangkan Antonius mendefinisikan kesadaran diri 

sebagai pemahaman terhadap kekhasan fisik, kepribadian, 

watak dan temperamennya: mengenal bakat-bakat alamiah 

                                                             
19 Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2016), h. 53. 
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yangdimilikinya dan punya gambaran atau konsep yang jelas 

tentang diri sendiri dengan segala kekuatan 

dankelemahannya.
20

 

Wicklund dan Frey mendifinisikan kesadaran diri 

adalah suatu perhatian yang terfokus pada diri sendiri yang 

bergerak di dalam lingkungan.Manusia bisa tampil sadar di 

luar diri dan berefleksi atas keberadaanya. Pada hakikatnya, 

semakin tinggi kesadaran diri seseorang maka ia semakin 

hidup sebagai pribadi atau sebagaimana dinyatakan oleh 

Kierkegaard Semakin tinggi kesadaran, maka semakin utuh 

diri seseorang. Tanggung jawab berlandaskan kesanggupan 

untuk sadar.Dengan kesadaran, seseorang bisa sadar atas 

tanggung jawabnya untuk memilih.Sebagaimana dinyatakan 

oleh May, Manusia adalah makhluk yang bisa menyadari dan 

oleh karenanya, bertanggung jawab ataskeberadaannya. 

Orang yang naluri kesadaran dirinya kuat bisa 

mengetahui saat mereka merasa kurang bersemangat, mudah 

kesal, sedih, ataupun bergairah, dan menyadari bagaimana 

berbagai perasaan tersebut bisa mengubah perilaku mereka 

sehingga menyebabkan orang lain menjauhi mereka. Biasanya 

mereka juga mengetahui kejadian yang memicu timbulnya 

perasaan tersebut. Kemampuan seseorang untuk mengenali 

perasaannya dan cara dia menyikapinya, membuatnya mampu 

mengendalikan perilaku yang berpotensi membuat dirinya 

dijauhi orang lain. 

Berdasarkan uraian dari pengertian kesadaran diri 

diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kesadaran diri adalah 

kemampuan individu menyesuaikan diri dengan situasi yang 

dialami, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada 

dirinya sendiri serta mempunyai gambaran konsep yang jelas 

mengenai dirinya. Individu yang sadar akan keadaan dirinya, 

tentunya akan lebih banyak memperhatikan dan memproses 

informasi tentang dirinya, serta menjadi lebih kritis terhadap 

dirinya. 

                                                             
20Malikah. 2013. Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam. 

Jurnal Al-Ulum Vol 13 No. 1, Juni 2013, h. 130 
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Sedangkan dalam pengertian lain dikatakan definisi 

kesadaran ( consiousness) adalah kesiagaan seseorang yang 

meliputi peristiwa-peristiwa dilingkungan sekitarnya dan 

peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, 

perasaan.
21

 Menurut zeman dalam Solso Dkk kesadaran 

meliputi 4 kategori yaitu (1) kondisi terjaga yakni kondisi saat 

kita mempersepsi dan berinteraksi, (2) pengalaman, kesiagaan 

setiap saat terhadap peristiwa yang berlangsung disekeliling 

kita, (3) kondisi mental yakni keyakinan, harapan, niat dan 

hasrat, (4) rekognisi-diri, pengetahuan-diri, perasaan 

kepemilikan atas pikiran-pikiran, ide-ide, dan perasaan-

perasaan kita sendiri. 

Dalam Rohmah dijelaskan secara langsung pengertian 

kesadaran diri adalah bagian/segi diri yang hadir terasa dalam 

pikiran, yang merupakan aspek mental dari aktivitas diri, yang 

didalamnya mengandung unsur pengalaman diri yaitu 

perasaan yang membawa pada keyakinan yang dihasilkan oleh 

tindakan amaliah.
22

 

 

2. Faktor Penghambat Kesadaran Diri 

a. Faktor Internal (Datang dari Diri Sendiri) 

1) Tak punya kesadaran untuk berubah 

Kesadaran adalah titik pertama  menuju pintu 

perubahan. Di dalam otak dan jiwa, kesadaran 

tersebut hadir sebagai motivasi pribadi untuk berubah. 

Tanpa kesadaran ini, proses perubahan diri mustahil 

terwujud. 

2) Pola pikir keliru 

Perubahan diri membutuhkan pemikiran 

jernih  dan cara berpikir yang tepat. Pola pikir yang 

keliru seperti “perubahan hanya membuang-buang 

waktu dan energi” atau “perubahan enggak penting, 

karena bikin lelah”, hanya akan menghambat 

                                                             
21 Solso Dkk, Psikologi Kognitif.( Jakarta: Erlangga, 2018), h. 13. 
22 Noer Rohmah, Pengantar Psikologi Agama.(Sleman: Teras, 2013), h. 31. 
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perubahan. Dengan pola pikir keliru, otak akan 

menciptakan mental block terlebih dulu sebelum 

proses perubahan dilakoni. 

3) Malas belajar 

Kemalasan untuk belajar atau 

mengembangkan kualitas diri menjadi faktor 

penghambat perubahan. Sebab untuk berubah tak ada 

istilah malas saat melakukan hai-hal positif yang 

mendukung terciptanya perubahan. Malas belajar atau 

malas meningkatkan kualitas diri untuk menuju 

puncak. 

4) Keraguan  

Rasa ragu yang muncul akan mencegah diri 

sendiri untuk melangkah, berfikir, dan bergerak 

meraih target-target perubahan diri. Tentu saja proses 

itu tak akan terjadi. 

5) Enggan berusaha keras 

Rasa enggan untuk berusaha keras menutup 

peluang perubahan. Tak akan ada aktivitas atau karya 

positif yang terwujud sebagai bentuk perubahan, 

sepanjang orang enggan berusaha keras. 

6) Kurang wawasan/keterampilan 

Wawasan dan keterampilan adalah modal 

penting dalam perubahan. Keduanya juga menjadi 

penggerak perubahan di banyak bidang kehidupan 

manusia. 

7) Tidak percaya diri 

Tidak punya percaya diri? Wah. Jangan harap 

akan terjadi perubahan pada dirimu. Bagaimanapun, 

kepercayaan diri adalah hal yang mutlak untuk 

menuju kehidupan baru yang punya masa depan 

gemilang. 
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8) Tidak punya target jelas 

Target yang jelas akan memberikan gambaran 

jelas tentang jenis pekerjaan  dan detail langkah yang 

harus dilakukan untuk meraih tujuan utama. Tanpa 

target jelas, perubahan itu jadi sesuatu yang khayal 

atau tak nyata, sehingga sulit diwujudkan. 

b. Faktor Eksternal (Berasal dari Luar) 

1) Pergaulan/Lingkungan 

Pergaulan atau lingkungan dimana kamu 

berada mencerminkan segala yang menjadi gaya 

hidup atau pola pikir mereka yang tak selalu 

positif. Berhati-hati dan kemampuan menyaring 

nilai-nilai atau gaya hidup mereka akan sangat 

dibutuhkan. Terlebih jika sungguh-sungguh ingin 

berubah. 

2) Keluarga 

Penghambat perubahan pun bisa datang 

dari keluarga. Keluarga dengan nilai-nilai negatif 

dan pola pikir kuno akan cendrung mencegah 

perubahan mereka biasanya tak memiliki daya 

jangkau yang luas untuk masa depan, juga tak 

bisa melihat sisi kehidupan dengan pemikiran 

divergen dari berbagai sudut pandang.
23

 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kesadaran diri adalah merasa tahu dan mengerti serta dengan 

penuh keyakinan yang meliputi kondisi jiwa, niat dan hasrat untuk 

menjalankan kepercayaan yang dianutnya dengan menjalankan 

segala aturan yang ada didalamnya dan menjauhi apa yang 

dilarang didalamnya, menjalankan segala aturannya adalah dalam 

bentuk tindakan amaliah dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

 

                                                             
23 Retno Kusuma, Be Effective Teen? That’s You!, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo Kelompok Gramedia, 2019), h. 66-70.  
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C. Ukhuwah Islamiyah 

1. Pengertian Ukhuwah Islamiyah 

Dari segi bahasa, kata ukhuwah berasal dari kata 

dasar akhun. Kata akhunini dapat berarti saudaran kandung/ 

seketurunan atau dapat juga berarti kawan. Bentuk jamaknya 

ada dua, yaitu ikhwat untuk yang berarti saudara kandung dan 

untuk yang berarti kawan.
24

 Jadi ukhuwah bisa diartikan 

“persaudaraan”.Sedangkan ukhuwah (ukhuwwah) yang biasa 

diartikan sebagai “persaudaraan”, terambil dari akar kata yang 

pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal kata ini 

memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya 

perhatian semua pihak yang bersaudara. 

Persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam 

atau persaudaraan yang diikat  oleh aqidah atau keimanan, 

tanpa menbedakan golongan, sesama aqidahnya sama ( laa 

ilaaha ilallah) maka itu saudara kita dan harus kita jalin 

dengan sebaik-baiknya. Umat islam itu adalah saudara, dan 

wajib menjalin terus persaudaraan diantara sesama umat 

islam, dan marilah yang saudara kita jadikan saudara , 

janganlah saudara kita anggap musuh, hanya karena masalah 

sepele kecil yang tidak bearti. Sebagaimana sejalan dengan 

firman Allah SWT: 

                      

     (96 :)11 

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya 

bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah 

hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

                                                             
24 Cecep Sudirman Ansori, Ukhuwah Islamiyah Sebagai Fondasi 

Terwujudnya Organisasi Yang Mandiri dan Profesional, Jurnal Pendidikan Agama 

Islam- Ta‟lim Vol. 14 No. 1 2016, h. 118  
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takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 

rahmat”.(Al- Hujurat(49):10)
25

 

Dari ayat diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

orang yang beriman itu bersaudara sebab itu damaikankanlah 

(perbaikilah hubungan) anata kedua saudaramu dan takutlah 

kemu terhadap Allah agar kamu mendapat rahmad darinya.  

Maksud dari ayat diatas sesungguhnya orang-orang 

mukmin itu bersaudara dalam agama, oleh karena itu bila 

mereka bertikai, maka damaikanlah diantara saudara-saudara 

kalian itu. Takutlah kepada Allah dalam segala urusan kalian 

agar kalian dirahmati oleh Allah SWT. Sebagaimana menurut 

Abdullah Nashih Ulwan, Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan 

kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan 

kelembutan, cinta dan sikap hormat kepada setiap orang yang 

sama-sama diikat dengan akidah Islamiyah, iman dantakwa. 

“Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah 

yang dapat menyatukan hati semua umat Islam, walaupun 

tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa 

mereka berbeda, sehingga setiap individudi umat Islam 

senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu 

bangunan umat yang kokoh”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa 

ukhuwah islamiyah adalah suatu ikatan akidah yang dapat 

menyatukan hati umat islam, walaupun tanah tumpah darah 

mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka tetapi 

menghargai satu dengan yang lain dan akan membentuk suatu 

bangunan yang kokoh. 

Ukhuwah bearti persaudaraan yang terikat diantara 

dua orang atau lebih. Ukhuwah adalah  pemberian Allah, yang 

tidak bisa dibeli dengan apapun. “Ukhuwah yang paling 

penting yaitu ukhuwah islamiyah dimana merupakan 

persaudaraan yang terjalin antara sesama umat islam yang 

berlandaskan pada kesamaan aqidah atau keimanan. Dengan 

                                                             
25Jakaria Umro, Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan 

Nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah di Sekolah, Jurnal Al-Makrifat Vol. 4 No. 1, April 

2019, h. 186 
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ukhuwah, sesama mukmin akan saling menopang dan 

menguatkan, menjadi satu umat yang kuat. Islam mengajarkan 

perdamaian menjadi kunci pokok menjalin hubungan antara 

sesama umat manusia. Islam muncul menjadi penyelamat 

dunia sebagai rahmatan lil alaamin, karenanya setiap ajaran 

islam memiliki nilai kebenaran yang tidak dapat diganggu 

gugat. Islam juga memperhatikan keselamatan dan 

perdamaian , juga menyeru kepada umat manusia agar selalu 

hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu 

dan godaan Syaitan”. 

Ukhuwah islamiyah menurut penulis adalah hubungan 

umat Islam yang dijalin oleh rasa cinta dan sayang karena 

Allah SWT serta rasa terhadap sesama manusia karena adanya 

suatu  kesamaan akidah, iman dan takwa. Pada dasarnya 

Ukhuwah Islamiyah yang dilakukan akandijalin dengan cara 

saling menghormati dan menghargai antar sesama umat, 

menjauhakan diri dari sifat tercela dan sikap cinta akan 

perbedaan.Dengan 

demikianukhuwahislamiyahdapatmenciptakankehidupanyang

harmonis seluruh umat manusia. 

Adapun tujuan ukhuwah islamiyah adalah sebagai 

berikut : 

a. Meliputi tujuan umum : 

1) Membentuk manusia yang beribadah kepada allah 

swt. 

2) Membimbing masyarakat muslim agar mampu 

mengembangkan diri dalam membangun masyarakat 

islam. 

3) Menanamkan nilai-nilai positif dan menjauhi nilai-

nilai negatif. 

b. Tujuan Khusus, yaitu : 

1) Memberi kesadaran pada masyarakat tentang 

eksistensi sesama muslim adalah bersaudara. 
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2) Memberikan pemahaman pada masyarakat umum 

tentang makna ukhuwah islamiyah yang 

sesungguhnya. 

3) Memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai positif 

yang harus dimiliki dalam hal bermasyarakat. 

4) Memberikan pemahaman tentang nilai-nilai negatif 

yang harus dihindari dalam hal bermasyarakat.
26

 

Yang menjadi tujuan dari konsep pendidikan ukhuwah 

islamiyah adalah berupaya bagaimana menciptakan kader-

kader generasi muda yang peka dan peduli pada solidaritas dan 

perikemanusiaan (humanitas) yang menjadi dambaan bagi 

ajaran agama islam.  

 

2. Menegakkan dan Membina Ukhuwah Islamiyah 

Supaya ukhuwah Islamiyah dapat tegak dengan 

kokoh, diperlukan empat tiang penyangga, yaitu ta’aruf, 

tahafum, ta’awun dan takaful. 

1. Ta‟aruf  

Saling kenal mengenal, tidak hanya taaruf fisik atau 

biodata ringkas belaka, tapi lebih jauh lagi juga taaruf 

latar belakang pendidikan, budaya, keagamaan; taaruf 

pemikiran, ide-ide, cita-cita dan taaruf problem kehidupan 

yang dihadapi. 

2. Tafahum  

Saling memahami kelebihan dan kekurangan, 

kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga segala 

macam bentuk kesalahfahaman dapat dihindari. 

3. Ta‟awun 

Saling tolong menolong. Yang kuat menolong yang 

lemah, yang mempunyai kelebihan menolong yang 

kekurangan. 

 

                                                             
26 Ibid, h. 190 
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4. Takaful  

Saling memberikan jaminan, sehingga 

menimbulkan rasa aman. Tidak ada rasa kekhawatiran dan 

kecemasan menghadapi hidup ini karena ada jaminan dari 

sesama saudara untuk memberikan pertolongan.  

Dengan empat tiang persaudaraan diatas, umat islam 

akan saling mencinta, bahu membahu, tolong menolong dalam 

menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan, bahkan 

mereka sudah seperti satu batang tubuh yang masing-masing 

bagian tubuh ikut merasakan penderitaan bagian tubuh 

lainnya.  

 

3. Memelihara Ukhuwah Islamiyah 

Supaya ukhuwah Islamiyah tetap erat dan kuat, setiap 

muslim harus dapat menjauhi segala sikap dan perbuatan yang 

dapat merusak dan merenggangkan ukhuwah tersebut. 

Sesudah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu 

bersaudara, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman 

untuk melakukan beberapa hal yang dapat merusak dan 

merenggangkan ukhuwah Islamiyah. 
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    (96 :)11-11 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan 

yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih 

baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan 

perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 

Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah 

suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 

dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-

buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, 

Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Dan 

hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 

diantara kamu yang suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 

merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat 

lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat 49:11-

12).
27

 

Dari ayat diatas penulis menyimpulkan ada enam 

sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dalam dua 

ayat di atas, yaitu (1) memperolok-olokkan orang lain, baik 

laki-laki maupun wanita, dengan kata-kata maupun dengan 

gerak-gerik yang dapat menimbulkan sakit hati dan 

permusuhan;(2) memcaci orang lain dengan kata-kata yang 

menyalitkan dan menghina; (3) memanggil orang lain dengan 

                                                             
27 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000), h. 223-

227. 
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gelar-gelar yang tidak disukai; (4) berburuk sangka; (5) 

mencari-cari kesalahan orang lain; dan (6) bergunjing. 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, manusia 

adalahmakhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan 

orang lain. Islam adalah agama rahmatan lil „alamin sudah 

menjadi keharusan bagi setiap muslin untuk menjaga 

hubungan dengan baik, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, maupun dengan negara. Dalam ajaran agama 

Islam semua manusia sama statusnya di mata Allah, yang 

membedakan hanya dari tingkat ketaqwaan seseorang. Islam 

mendidik umatnya melarang besifat individual, tetapi selalu 

menyuruh umatnya untuk selalu menjalin hubungan kepada 

sesamanya, yang dalam agama dikenal dengan ukhuwah 

islamiyah. 

Ukhuwah Islamiyah merupakan hubungan 

persaudaraan yang harmonis antara sesama muslim. Agar 

keharmonisan tetap terjaga, maka untuk melaksanakan 

persaudaraan Islam, harus menanamkan sikapterbuka sesama 

muslim, muslim juga siap dan bersedia mengakui kesalahan 

diri sendiri jika salah, untuk mengkuinya muslim harus 

memerlukan tingkat ketulusan dan kejujuran yang 

sangattinggi. 

Cara memelihara ukhuwah agar tetap terjaga yang 

harus dilakukan oleh umat Islam adalah sebagai berikut: 

a) Tidak saling merendahkan atau merusak nama 

sesamamuslim. 

b) Tidak memanggil (menyindir) sesama muslim dengan 

panggilan panggilan danejekan 

c) Tidak berprasangka terhadap sesama orang beriman sebab 

sebagian dari prasangka itu dosa(kejahatan) 

d) Tidak saling memata-matai (tajusus) antara sesama (tidak 

saling mencari kesalahansesama) 

e) Tidak saling mengumpat, yaitu membicarakan keburukan 

seseorang pada saat orang yang bersangkutan tidak 

adadidepannya. 
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Ada beberapa keutamaan dari ukhuwah yang  terjalin  

antar sesama umat Islam, diantaranya:
28

 

1) Ukhuwah menciptakan wihdah (persatuan) 

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kisah heroik 

perjuangan para pahlawan bangsa negeri yang bisa 

dijadikan landasan betapa ukhuwah benar-benar mampu 

mempersatukan para pejuang pada waktu itu. Tidak ada 

rasa sungkan untuk berjuang bersama, tidak terlihat lagi 

perbedaan suku, ras dan golongan, yang ada hanyalah 

keinginan bersama untuk merdeka dan kemerdekaan hanya 

bisa dicapai dengan persatuan. 

2) Ukhuwah menciptakan quwwah (kekuatan) 

Adanya perasaan ukhuwah dapat menciptakan 

kekuatan (quwwah) karena rasa persaudaraan atau ikatan 

keimanan yang sudahditanamkan dapat menentramkan dan 

menenangkan hati yang awalnya gentar menjadi tegar 

sehingga ukhuwah yang telah terjalin dapat menimbulkan 

kekuatan yang mahadahsyat. 

3) Ukhuwah menciptakan mahabbah (cinta dan kasih sayang) 

Sebuah kerelaan yang lahir dari rasa ukhuwah 

yang telah terpatri dengan baik pada akhirnya 

memunculkan rasa kasih sayang antar sesamesaudara se-

iman. Yang dulunya belum kenal sama sekali namun 

setelah dipersaudarakan semuanya dirasakan bersama. 

Inilah puncak tertinggi dari ukhuwah yang terjalin antar 

sesama umat islam. Ukhwah juga bukanlah sekedar 

persaudaraan akan tetapi denganukhwah ini juga akan 

menciptakan persaudaraan yang kokoh, utuh, solid. 

Ukhuwah Islamiyah tersebut seharusnya menjadi 

spirit baru dalam kehidupan beragama, sehingga agama 

menjadikan sebuah suasana yang menyejukkan, bukan 

yang menebar kebencian. ukhuwah (persaudaraan) dengan 

                                                             
28 Cecep Sudirman Ansori, Ukhuwah Islamiyah Sebagai Fondasi 

Terwujudnya Organisasi Yang Mandiri Dan Profesional, Jurnal Pendidikan Agama 

Islam –Ta‟lim Vol. 14 No. 1, 2016, h. 120 
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orang Islam tidak menjadi ukhuwah Islamiyah, ketika 

disertai dengan sikap saling merugikan dan mendzhalimi. 

Tetapi, ketika persaudaraan dengan orang lain meskipun 

berbeda keyakinan, pada saat itu juga persaudaraan itu 

menjadi ukhuwah Islamiyah.
29

 

Jadi dari uraian di atas dapat penulis disimpulkan 

bahwa Ukhuwah Islamiah merupakan suatu ikatan jiwa 

yang kuat terhadap penciptanya dan juga terhadap sesama 

manusia karena adanya suatu kesamaan akidah, iman dan 

takwa. Bentuk kegiatan ukhuwah islamiyah berupa taat 

ibadah dan kegiatan yang bersifat saling menghormati dan 

menghargai sesama,  tolong menoling dalam hal kebaikan, 

dan saling menjalin dan menjaga silaturahmi. Tujuan 

ukhuwah Islamiyah diantaranya: 

a) Untuk keharmonisan hidup bermasyarakat 

b) Untuk mendekatkan hubungan persaudaraan 

c) Untuk menghindari perselisihan dan sengketa 

d) Untuk meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera 

dan bahagia bersama Untuk mengangkat derajat dan 

martabat supaya mulia dan masuk  surga. 

e) Untuk memperoleh rahmat dan nikmat yang 

berlimpah ruah dari Allah SWT 

Di dalam Al- Qur‟an disebutkan ada lima faktor 

yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat serta 

hilangnya rasa ukhuwah islamiyah. Kelima faktor itu 

tentu saja harus kita waspadai agar kita tidak terhinggap 

penyakit perpecahan. 

Pertama, meninggalkan tali Allah. Dalam arti 

tidak mau berpegang teguh kepada ajaran dan ketentuan-

ketentuan Allah sebagaimana yang termaksud di dalam 

Al-Qur‟an dan Hadits Rasul SAW. Ini bearti manakala 

ukhuwah mau kita tegakkan, keinginan untuk berpegang 

teguh kepada hukum-hukum Allah harus benar-benar 

                                                             
29 Ibid. 
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kuat. Tetapi manakala ada muslim yang lebih senang 

berpegang teguh kepada ajaran-ajaran lain yang tidak 

sesuai  dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka 

kerapuhan ukhuwah akan terjadi. 

Kedua, faktor yang menyebabkan rapuhnya 

ukhuwah islamiyah kaum muslimin adalah adanya 

perasaan dengki di hati kaum muslimin. Kedengkian 

membuat hati seorang muslim menjadi tertutup dari rasa 

kasih sayang serta keinginan untuk bersatu. Oleh karena 

itu penyakit hati ini harus disembuhkan dengan 

menumbuhkan rasa percaya dengan sesama muslim dan 

saling menghargai kemajuan yang sudah dicapai. 

Ketiga, yang menyebabkan rapuhnya ukhuwah 

adalah adanya dari kaum muslimin yang tidak mau 

menggunakan akal sehatnya, sehingga dia lebih menuruti 

emosi. Padahal bila seseorang mau menggunakan 

akalnya, tentu dia akan lebih berhati-hati dalam berfikir 

dan bertindak, dia tidak akan dan hanya menuruti hawa 

nafsunya. Oleh karena itu, didalam Islam seorang muslim 

dituntut untuk berpikir secara mendalam sebelum 

melakukan tindakan 

Keempat, faktor yang membuat terjadinya 

keretakan ukhuwah adalah terlaku cinta kepada dunia. 

Hal ini akan membuat seseorang menjadikan kenikmatan 

dunia sebagai tujuan hidup, sehingga menghalalkan 

segala cara dalam meraih kenikmatan dunia. 

Terakhir, yang kelima dari kendala ukhuwah 

adalah  karena tidak mendapat rahmad kepada Allah 

SWT. Rahmat merupakan kasih sayang dari Allah. Orang 

yang tidak mendapat kasih sayang dari Allah 

menyebabkan terjadi perselisihan dan retaknya 

hubungan.
30

 

 

                                                             
30Ahmad Yani, Materi Khotbah Jum’at Setahun , (Depok: Al-Qalam, 2005), 

h. 73-77. 
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