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ABSTRAK 

 

Fifi Risana (1811010540) Jurusan Pendidikan Agama Islam, “Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan ASWAJA Dalam Upaya Pembentukan Sikap 

Istiqomah Menjalankan Ibadah Di SMP Islam ElSyihab Bandar Lampung” 

  

 Pembelajaran Pendidikan Aswaja ternyata juga memiliki peran yang 

cukup signifikan untuk mengarahkan peserta didik dalam berperilaku, yang 

hasilnya terlihat dari perubahan peserta didik lebih untuk lebih peduli terhadap 

teman-temannya, dan secara perilaku keagamaan dapat dibuktikan dengan siswa 

yang rajin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti shalat, mengaji, 

istighatsah, dan lain-lain, juga karakter moderat, toleransinya dan beragama, serta 

mengetahui landasan-landasan dalam melakukan kegiatan keagamaan yang 

dilakukanya. 

 Penulis mengidentifikasi bahwa mata pelajaran Pendidikan Aswaja yang 

ada di SMP Islam Elshyihab Bandar Lampung berpengaruh secara signifikan 

terhadap keyakinan, prilaku sosial, prilaku keagamaan dan sikap istiqomah para 

peserta didik dalam menjalankan ibadah. Melihat uraian tersebut diatas, penulis 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang implementasi 

pembelajaran pendidikan aswaja yang ada di SMP Islam Elshyihab Bandar 

Lampung, dengan judul penelitian “Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Aswaja Dalam Upaya Pembentukan Sikap Istiqomah Menjalankan Ibadah di SMP 

Islam El-Syihab Bandar Lampung” Tujuan dari penelitiann ini yaitu untuk 

mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan aswaja dalam 

upaya pembentukan sikap istiqomah menjalankan ibadah di SMP Islam El Shihab 

Bandar Lampung. 

 Dalam penelitian yaitu berjenis kualitatif karena sifat-sifat data yang 

dikumpulkan berupa data narasi dan tidak menggunakan alat ukur data kuantitatif. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaaitu menggunakan Reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi ( Penarikan kesimpulan ). Hasil dari penellitian ini 

menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran pendidikan aswaja di SMP Islam 

El Shyihab Bandar lampung berjalan dengan baik karena sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan guru pendidikan aswaja juga dapat 

memilih metode yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

Implementasi pembelajaran pendidikan aswaja di SMP Islam El Shihab Bandar 

Lampung juga dapat membentuk siswa dan siswi memiliki sikap istiqomah yang 

baik dalam menjalankan Ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata Kunci : Implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja, Sikap 

Istiqomah 







 

MOTTO 

  

 َ ِخَس َوَذَكَس ٱَّللَّ يَۡىَيٱۡۡلٓ َ َوٱنۡ ٌَ يَۡسُجىْا ٱَّللَّ ًٍَ َكا ِ ُأۡسَىٌة َحَسَنٞت نِّ ٌَ َنُكۡى فِي َزُسىِل ٱَّللَّ َقۡد َكا ا نَّ  ١٢ َكيِيس 

 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik    

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari     

 kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al Ahzab:21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul 

skripsi ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan perkata dari judul skripsi ini, 

penjelasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi 

Implementasi adalah penerapan sesuatu yang sebelumnya    telah 

dipersiapkan dengan baik.
1
 

2. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. 

3. Pendidikan Aswaja 

Pendidikan aswaja ialah usaha sadar, terarah dan berkesinambungan untuk 

mengenalkan dan menanamkan faham keaswajaan kepada peserta didik 

supaya meyakini, memahami dan mengamalkan.
2
 

4. Istiqomah 

Istiqomah adalah komitmen dalam menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan Allah Swt. 

5. Ibadah 

Ibadah adalah segala kepatuhan yang dilakukan guna mencapai ridaNya dan 

mengharapkan pahala dari sisiNya.
3
 

 

B. Latar Belakang 

 Nilai Agama merupakan bagian yang sangat penting bagi jiwa peserta 

didik. Sebagian orang memiliki berpendapat bahwa moral dan keagamaan dapat 

mengendalikan tingkah laku anak sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal 

yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan norma agama yang ada.
4
 

 Melihat hal tersebut maka di Indonesia membutuhkan gerakan dengan 

faham yang menyebarkan Islam secara damai, islam yang toleran dan islam yang 

berfikir moderat terutama bagi pelajar islam yang ada di Indonesia, Terutama 

(Ahl al-Sunnah Wa al-Jama‟ah) ASWAJA merupakan paradigma kegamaan 

yang telah lama dianut oleh masyarakat (Nahdlatul Ulama) NU harus 

diperhatikan secara serius dan terus diaktualisasikan, sebab nilai-nilai Aswaja 

dapat dijadikan benteng dalam membendung gerakan yang radikal. Melalui 

ideologi Aswaja yang di kembangkan secara masif dan terstruktur melalui jalur-

                                                     
 1 Djaka, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Belajar dan Pembelajaran, ( Surakarta : 

Pustaka Mandiri 2018 ) h. 120 

 2 Muhammad Idrus Ramli, Pengantar Sejarah Ahlussunah Wal Jama‟ah, (Surabaya: 

Khalista, 2011), h.6 

 3 H. E Hassan Saleh, Ibadah Dalam Islam  ( Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2008), h.3- 

 4 Panut Panuju dan Ida Umami, Psikologi Remaj, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h.55 



 

jalur pendidikan akan dapat memberikan pemahamanpemahaman islam yang 

moderat, santun, damai kepada masyarakat. 

 Ajaran Aswaja menolak ajaran aqidah yang dimiliki oleh kelompok 

radikal.Aswaja pun menolah gerakan-gerakan yang menyelesaikan masalah 

melalui jalan kekerasan, pemaksaan, apalagi kerusuhan.Aswaja juga menolak 

kelompok yang menutup diri dari mayoritas kaum muslimin.
5
 

 Islam di Indonesia selama mengedepankan interaksi sosial yang 

harmonis dan toleran. Hal itu penting penting untuk kita perhatikan supaya 

generasi masa depan Islam di Indonesia tidak terpuruk dalam konflik keagamaan. 

Proses pengajaran ideologisasi Aswaja melalui dunia pendidikan menjadi penting 

dilakukan karena tuntutan transformasi kehidupan saat ini. Tanpanya, bisa saja 

Aswaja di Indonesia akan kehilangan relevansi dalam menyikapi setiap persoalan 

umat. Terlebih lagi umat Islam saat ini, khususnya generasi muda NU mulai 

tidak lagi mengenal ajaran Islam yang moderat. Tidak menutup kemungkinan 

bahwa mereka justru biasa menjadi pengikut danaktivis pada gerakan Islam 

radikal itu sendiri. Formalisme dalam aspek kebudayaan dalam Aswaja tidaklah 

memiliki signifikansi yang kuat. Sikap toleran Aswaja sudah memberikan makna 

khusus dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan yang luas.
6
 

 Oleh karena itu, sudah sepantasnya saat ini lembaga-lembaga pendidikan 

di lingkungan NU pada khususnya harus mampu bersaing dengan lembaga 

pendidikan lain. Kemajuan teknologi yang ada tidak hanya mensyaratkan 

generasi muda NU bisa membaca dan menulis, namun juga harus memahami 

serta menguasai ilmu pengetahuan yang nyaris berkembang tanpa terkendali. 

Tentunya juga diiringi dengan dengan impelementasi nilai- nilai Aswaja dalam 

memahami konteks sosial keagamaan yang dapat melahirkan perilaku yang 

humanis. 

  Pendidikan Aswaja didalamnya menyangkut tiga aspek, yaitu aqidah, 

syariah dan tasawuf atau akhlak. Aspek aqidah menyangkut segala hal yang 

berhubungan pada suatu hal yang berbau keyakinan.Sedangkan aspek syariah 

mengajarkan segala hal yang berhubungan terkait kehidupan di dunia maupun di 

akhirat.Pada aspek tasawuf atau akhlak lebih menekankan kepada pembelajaran 

akhlak manusia.
7
 

 Kurikulum Pendidikan Aswaja memliki tujuan untuk memperkenalkan 

dan menanamkan nilai-nilai ke-Aswaja-an secara keseluruhan terhadap peserta 

didik, sehingga diharapkan peserta didik tersebut akan menjadi muslim yang 

memiliki keyakinan, ketakwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia sesuai 

dengan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama’ah yang dicontohkan 

                                                     
5 Masyudi Muchtar, dkk., Aswaja An-Nahdliyah, Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama‟ah 

yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 

2007), h. 18 

 6 Imam Baehaqi (ed.), Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, 

(Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 37 

7 Masyudi, dkk, Aswaja An-Nahdliyah, (Surabaya: Khalista, 2007), h.3 

 



 

oleh Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in, dan para 

ulama dari generasi salaf sampai generasi khalaf. 

 Melihat beberapa literature dan hasil Penulisan yang ada didapat ibanyak 

sekali hasil yang menunjukan bahwa prilaku Keagamaan siswa yang beragama 

dengan ramah, santun, moderat, toleransi dan konsisten dalam menjalankan 

amaliyah keaswajanya sebab dipengaruhi oleh pembelajran Pendidikan Aswaja 

yang ada di sekolah tersebut. 

 Mata pelajaran Pendidikan Aswaja Ke-NU-an di lembaga pendidikan 

sesungguhnya merupakan bagian dari kurikulum tersendiri, di bawah naungan 

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, sebagai lembaga yang bertugas menangani 

bidang pendidikan dan pembelajaran formal. Namun untuk saat ini banyak 

sekali madrasah-madrasah swasta yang bukan dibawah naungan LP Ma’arif pun 

menggunakan kurikulum pembelajaran Pendidikan Aswaja pada kurikulum 

muatan lokal yang ada. Hal itu bisa terjadi dikarenakan lembaga tersebut dibawah 

kepengurusan yang notabenya NU atau dalam lingkungan pesantren NU. 

 Saat Penulis melakukan observasi di SMP Islam El-Syihab Bandar 

Lampung, Penulis mendapati Siswa-siswi di SMP Islam El-Syihab memiliki 

Prilaku yang baik, Menjalankan kegiatan-kegian keaswajaanya rutin secara 

istiqomah para siswa juga ramah, santun, toleran dalam pergaulan, moderat, 

berkebangsaan tinggi serta menjalankan ibadah sholat wajib dan sunah dengan 

baik. 

 Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan guru 

pendidikan aswaja bahwa beliau mengatakan bahwa anak-anak sangat istiqomah 

dalam menjalankan ibadah wajib dan sunah, seperti sholat dhuha, ashar dan 

dzuhur berjama’ah. 

 Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Joko Sutrisno, M.Pd.I 

selaku kepala sekolah SMP Islam El-Syihab mengenai sebab sikap Istiqomah 

Peseta didik dalam menjalankan ibadah di SMP Islam Elsyihab. 

 “Menurut saya dan saya sangat yakin bahwa sikap istiqomah siswa-siswi 

 di SMP Islam El-Syihab dalam menjalankan ibadah sangat dipengaruhi 

 oleh mata pelajaran yang ada disekolah, namun menurut saya itu sangat 

 didominasi oleh materi pelajaran Pendidikan Aswaja, dari situ mereka 

 lebih faham terhadap landasan-landasan dan dasar-dasar beragama secara 

 ramah   dan santun.
8
 

 Oleh karenanya, pembelajaran Pendidikan Aswaja ternyata memiliki 

peran yang cukup signifikan untuk mengarahkan peserta didik dalam berperilaku, 

yang hasilnya terlihat dari perubahan peserta didik lebih untuk lebih peduli 

terhadap teman-temannya, dan secara perilaku keagamaan dapat dibuktikan 

dengan siswa yang rajin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti 

shalat, mengaji, istighatsah, dan lain-lain, juga karakter moderat, toleransinya    dan 

beragama, serta mengetahui landasan-landasan dalam melakukan kegiatan 

keagamaan yang dilakukanya. 
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 Dapat diketahui bahwa apa yang selama ini menjadi tujuan dari rencana 

pembelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan kreativitas dan perubahan 

perilaku peserta didik dapat dikatakan berhasil. 

 Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa perilaku, keagamaan, dan 

sikap istiqomah yang dihasilkan oleh peserta didik itu merupakan pengaruh dari 

pembelajaran Pendidikan Aswaja materi yang lain. Namun yang jelas bahwa dari 

hasil observasi yang Penulis lakukan, Penulis mengidentifikasi bahwa mata 

pelajaran Pendidikan Aswaja yang ada di SMP Islam Elshyihab Bandar Lampung 

berpengaruh secara signifikan terhadap keyakinan, prilaku sosial, prilaku 

keagamaan dan sikap istiqomah para peserta didik dalam menjalankan ibadah. 

 Melihat uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

yang ada di SMP Islam Elsyhab Bandar Lampung, dengan judul penelitian 

“Implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja Dalam Upaya Pembentukan 

Sikap Istiqomah Menjalankan Ibadah di SMP Islam El-Syihab Bandar 

Lampung”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Aswaja Dalam Upaya Pembentukan Sikap Istiqomah Menjalankan Ibadah di 

SMP Islam El-Syihab Bandar Lampung. 

 Adapun Sub Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja dalam pembentukan sikap 

Istiqomah menjalankan Ibadah di SMP Islam El-Syihab Bandar Lampung 

2. Sikap Istiqomah Peserta didik dalam menjalankan ibadah mahdhah dan 

ghairu mahdhah di SMP Islam El-Syihab Bandar Lampung 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Sub fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

dalam upaya pembentukan sikap istiqomah menjalankan ibadah di SMP Islam El-

Syihab Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Aswaja dalam upaya pembentukan sikap istiqomah menjalankan ibadah di SMP 

Islam El-Syihab Bandar Lampung 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam khazanah 



 

keilmuan baik dalam pengembangan  pembelajaran atau materi pendidikan 

Islam, Terkhusus pada kurikulum muatan lokal mata  pelajaran Pendidikan 

Aswaja baik itu pada lembaga dibawah naungan LP Ma’arif  atau diluar LP 

Ma’arif. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penulisan ini diharapkan dapat berkonstribusi positif pada hasil 

belajar yang bersumber pada nilai-nilai Pendidikan Aswaja. Dalam hal ini, 

lembaga pendidikan yang berada di lingkungan NU atau diluar NU diharapkan 

bisa mengambil manfaat dari hasil Penulisan terkait dengan pembelajaran 

Pendidikan Aswaja yang diajarkan kepada peserta didik. 

 

G. Jenis Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif 

yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti 

suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa 

ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil 

penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran 

kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.
9
 

Disebut kualitatif karena sifat-sifat data yang dikumpulkan berupa data narasi 

dan tidak menggunakan alat ukur data kuantitatif. 

 Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 

suatu data yang mengandung data sebenarnya, data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai dibaik data yang tampak.
10

 Penelitian ini menggunakan 

kata-kata dan rangkaian kalimat, bukan merupakan deretan angka atau 

statistik. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Aswaja dalam upaya pembentukan sikap istiqomah menjalankan 

ibadah di SMP Islam El-Syihab Bandar Lampung. 

2. Sumber Data 

 Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.
11

 Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya 

dengan faktor konstektual. Untuk mendapatkan informasi dari sumber data, 

dilakukan melalui wawancara atau pengamatan yang merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Kegiatan ini akan 
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bervariasi dari situasi satu kesituasi lainnya. 

 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menetapkan sumber data 

untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti, adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber 

pertama dilokasi penelitian. Adapun sumber data primer dari penelitian ini 

yaitu diperoleh dengan melakukan wawancara dan informasi dari sumber   

informan atau subjek penelitian. sumber informan di SMP Islam El-Syihab 

Bandar Lampung diantaranya adalah kepala sekolah, guru Pendidikan 

Aswaja, dan peserta didik. 

b) Sumber Data Skunder 

 Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh peneliti tidak secara 

langsung dari subjek ataupun objek secara langung, akan tetapi pihak lain 

seperti lembaga-lembaga terkait serta seluruh sumber pendukung dalam 

penelitian ini baik berupa buku-buku, jurnal dan penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

 Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tehnik pengumpulan data. Dan  

yang dimaksud dengan Tehnik pengumpulan data adalah langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a) Observasi 

 Observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan melihat 

kenyataan apa yang terjad di lapangan denga bantuan berbagai alat yang 

canggih sehingga apa yang dieliti dapat di obsrvasi dengan jelas. 

 Menurut Marshal (1995) obevasi merupakan proses dimana peneliti 

mempelajari tentang prilaku dan makna dari prilaku tersebut. dari pengertian 

diatas metode obervasi dapat dimaksudkan sebagai suatu cara dalam 

pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu pristiwa 

atau situasi yang ada di lapangan. Dan dari tehnik ini peeliti menggunakannya 

untuk mengetahui data tentang Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Aswaja dalam upaya pembentukan sikap istiqomah menjalankan ibadah di 

SMP Islam El-Syihab Bandar Lampung. 

 Adapun Jenis – jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Obsrvasi Partisipasi pasif artinya, dalam hal ini peneliti datang di 

tempat kegiatan yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut
12

 

2) Observasi Terus – terang, artinya dalam hal ini penrliti dalam 
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melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, bahwa sedang melakukan penelitian. 

3) Observasi terstruktur, artinya dalam melakukan obsevasi peneliti 

berpedoman pada apa yang telah dipersiapkan secara sistematis 

tentang apa yang akan diobservasi.
13

 

b) Interview ( wawancara ) 

 Menurut Esterberg (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide mellui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksika 

makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Susan Stainback (1988) 

wawancara merupakan cara untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang partisipan dala menginterprestasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi. 

Adapun macam - macam wawancara adalah : 

1) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstrukur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara tersetruktur ini 

setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data 

mencatatnya. Dalam melakukan wawancara selain harus membawa 

instrumen sebagai pedoman untuk wawancara maka pengumpul data juga 

dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, 

dan alat lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi 

lancar. 

2) Wawancara Semi-struktur (Semistructure Interview) 

Wawancara ini termasuk dalam kategori in-dept intervew, dimana dalam 

pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

tersetuktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat dan ide –idenya. 

3) Wawancara Tak Berstruktur (Unstructure Intervie) 

Wawan cara ini erupakan wawancara yang bebas dimana penelti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang aka 

ditanyakan.
14

 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur, 

artinya peneliti hanya melihat garis besar permasalahan yang akan ditliti. 

Selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Cara ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan lebih efektif. Dengan 

metode ini peneliti juga dapat melakukan wawancara dengan santai sehingga 

informan ramah dalam memberikan informasi. Dalam melakukan wawancara 
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peneliti hendaknya mempersiapkan perekam suara bila diizinkan informan, 

tetap bila tidak diizinkan maka peneliti hanya mencatat lalu menyimpulkan. 

 Tehnik wawancara ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi 

antara lain: 

a. Wawancara Kepala Sekolah dan wakil Kepala Sekolah untuk mengetahui 

sejarah dan profil Sekolah, visi dan misi, moto, sarana dan prasarana, 

struktur organisasi kurikulum dan keadaan guru. 

b. Wawancara dengan guru Pendidikan Aswaja mengenai Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Aswaja dalam upaya pembentukan sikap 

istiqomah menjalankan ibadah di SMP Islam El-Syihab Bandar 

Lampung. 

c. Wawancara dengan siswa mngenai Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Aswaja di SMP Islam El-Syihab Bandar Lampung. 

4. Dokumentasi 

 Tehnik pengumpulan data dengan dokumen yaitu pengumpulan data 

dengan mengumpulkan peristiwa yang suah berlalu, dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi an wawancara.
15

 

5. Teknik Analisis Data 

 Menganalisis data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar 

memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. 

Sebagaimana pendapat berikut: 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih man ayang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun oranglain.
16

 

 Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya analisa data kualitatif 

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
17

 

Untuk  menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, terlebih dahulu 

diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Data Reduction (Reduksi data) 

 Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikin data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data 
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selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
18

 

 Jadi reduksi data Merupakan proses penyederhanaan dan pengkategorian 

data. Proses ini merupaka upaya penemuan tema-tema, konsep-konsep 

dan berbagai gambaran mengenai data-data, baik mengenai data-data, baik 

gambaran mengenai hal-hal yang serupa maupun yang bertentangan. 

Reduksi data merupakan proses berpikir sintesif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
19

 

 Dengan demikian dapat dipahami dalam penyajian data ini akan 

dianalisis data yang bersifat deskriptif  kualitatif yaitu dengan 

menguraikan seluruh konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan 

penelitian. Oleh karena itu semua data-data dilapangan yang berupa 

dokumen hasil wawancara, dokumen hasil observasi, dan lain sebagainya, 

akan dianalisi sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja dalam upaya 

pembentukan sikap istiqomah menjalankan ibadah di SMP Islam El-

Syihab Bandar Lampung. 

b) Data display (penyajian data) 

 Dalam penelitian kualitatif setelah data di reduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Proses ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah 

gambaran sosial yang utuh, selain itu untuk memeriksa sejauh mana 

kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisplay kan data 

selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan 

chart. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasaran 

apa yang telah difahami tersebut.
20

 

c) Verifikasi (penarikan kesimpulan) 

 Langkah ketiga dalam analissa data kualitatif menurut Milles Hubberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian  kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.
21

 Kesimpulan awal yang di kemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
22

 

 Dalam menganalisis data hasil penelitian ini, penulis menggunakan cara 

analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dengan lengkap dari 

lapangan, perlu mengadakan penelitian sedemikian rupa untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan yang berguna menjawab persoalan-

persoalan yang diajukan dalam penelitian. 
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 Setelah data diperoleh, baik hasil penelitian kepustakaan maupun hasil 

penelitian lapangan, maka data itu diolah kemudian dianalisis, sehingga 

menghasilkan kesimpulan akhir. Dalam pengolahan data yang diolah 

adalah hal- hal yang tercantum dan terekam dalam catatan lapangan hasil 

wawancara atau pengamatan. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian 

ini termasuk penelitian kualitatif, jadi data yang dihasilkan berupa kata-

kata, kalimat, gambar atau simbol. 

6. Uji Keabsahan Data 

 Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(realibilitas), dan confirmability (obyektivitas).
23

Namun dalam penelitian ini 

hanya menggunakan uji kredibilitas berupa triangulasi dan member check. 

Digunakannya dua alat uji kredibilitas tersebut, karena triangulasi dan member 

check dianggap sesuai dengan waktu penelitian yang cukup singkat. 

a) Triangulasi 

  Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga macam triangulasi, 

diantaranya : 

b) Triangulasi Sumber 

  Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Agar dapat menguji kredibilitas 

data tentang Implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja dalam upaya 

pembentukan sikap istiqomah menjalankan ibadah di SMP Islam El-

Syihab Bandar Lampung, maka pengumpulan  dan pengujian data yang 

telah diperoleh dapat dilakukan ke kepala sekolah, dan guru Pendidikan 

Aswaja. Data dari kedua sumber tersebut  dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana 

spesiflk dari tiga sumber data tersebut. 

c) Triangulasi Teknik 

  Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Data mengenai Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Aswaja dalam upaya pembentukan sikap 

istiqomah menjalankan ibadah di SMP Islam El-Syihab Bandar Lampung 

yang diperoleh melalui wawancara dengan guru Pendidikan Aswaja lalu 

dicek dengan implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja dalam 

upaya pembentukan sikap istiqomah menjalankan ibadah di SMP Islam 

El-Syihab Bandar Lampung. 
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d) Triangulasi waktu 

  Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Peneliti 

mewawancarai guru Pendidikan Aswaja terkait Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Aswaja dalam upaya pembentukan sikap 

istiqomah menjalankan ibadah di SMP Islam El-Syihab Bandar 

Lampung. Misalnya melakukan wawancara saat waktu istirahat lalu 

mengulanginya lain hari saat jam pulang sekolah, jika informasi yang 

didapatkan berbeda maka diulangi terus-menerus sampai informasi yang 

didapatkan sama. 

e) Member Check 

  Member check adalah proses pengecekan data yang telah 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah 

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan member check dapat 

dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan mengenai 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja dalam Upaya 

Pembentukan Sikap Istiqomah Menjalankan Ibadah Di SMP Islam El-

Syihab Bandar Lampung. 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari unsur- unsur 

seperti perlengkapan, manusia, material, fasilitas, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan suatu pembelajaran. Unsur manusia yang 

terlibat pada sistem pembelajaran yaitu terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. 

Material meliputi slide, buku-buku, film, video, audio, papan tulis, dan lain-lain. 

Fasilitas dan perlengkapan meliputi Komputer, ruangan kelas, perlengkapan audio 

visual dan lain sebagainya. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian 

informasi, praktik, ujian ,belajar dan sebagainya.
24

 

Jeanne Ellis Ormrod dalam bukunya “Educational Psychology Developing 

Learners’’ menjelaskan bahwa pembelajaran didefinisikan ke dalam tiga bagian 

yaitu: 

a. Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan jangka panjang, lebih dari 

sekadar penggunaan informasi secara singkat. 

b. Pembelajaran melibatkan proses asosiasi mental atau representasi, interkoneksi 

internal dan entitas yang menyimpan suatu pengetahuan serta keterampilan 

yang baru diperoleh. 

c. Pembelajaran merupakan suatu perubahan yang didapatkan dari pengalaman, 

sebagai hasil pematangan fisiologis.
25

 

Sedangkan menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 

20 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Dari beberapa definisi yang telah di sebutkan diatas, definisi tersebut 

tidaklah bersifat mutlak, masih biasa dimungkinkan muncul sebuah definisi- definisi 

yang lain soal pembelajaran. dari perbedaan definisi dari para ahli tentang kata 

pembelajaran tersebut masih memiliki titik kesamaan yang dapat kita fahami 

bersama. Titik kesamaanya yaitu pembelajaran merupakan suatu usaha sadar, 

terencana dan dilakukan oleh guru atau pendidik untuk menjadikan eserta didik 

belajar (mengubah tingkah laku untuk mendapatkan kemampuan baru) yang berisi 

suatu sistem atau rancangan untuk mencapai suatu tujuan. 

Secara etimologi, Ahlusunnah wal jamaah berasal dari Bahasa Arab, yaitu 

ahlu, as-sunnah dan al-jama’ah. Ahlu dapat berarti ashab almadzhab, yaitu “pemeluk 

aliran” atau disebut juga dengan pengikut “madzhab”, jika dikaitkan dengan jalan, 

as-sunah mempunyai arti atthariqoh, yaitu “jalan”. Adapun al-jama’ah adalah 

sekumpulan orang yang memiliki tujuan. 

Adapun secara Terminologi, Ahlussunnah Wal Jamaah berarti penganut 

sunnah dan mayoritas umat. Sedangkan maksud dari mayoritas umat disini adalah 

para sahabat Nabi Muhammad SAW. 

Dalam pengertian yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa ahlusunnah 

waljama‟ah adalah paham yang dalam masalah aqidah mengikuti Imam Abu Musa 

Al Asyari dan Abu Mansur Al Maturidi. Dalam praktek peribadatan mengikuti salah 
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satu empat madzhab yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Hambali, dan dalam 

bertawasuf mengikuti Imam Abu Qosim Al Junaidi dan Imam Abu Hamid Al 

Ghazali. 

Menurut Syech Abu Al-Fadl bin Syech Abdus syukur al-senori 

menyebutkan bahwa definisi Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai kelompok atau 

golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan 

Thariqoh para sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik (Fiqih), dan ahlak batin 

(Tasawuf). 

Istilah Ahli Sunnah Waljama'ah memang erat kaitannya dengan sunnah 

Rasulullah SAW. Hal ini dilandasi dari salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda: 

 

ىا َعهَْيهَا بِاننََّىاِجرِ  ٍَ َعضُّ ْهِديِّي ًَ ٍَ اْن اِشِدي  فََعهَْيُكْى بُِسنَّتِى َوُسنَِّت اْنُخهَفَاِء انسَّ

 
Artinya: "Ikutilah sunnah teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur 

rosyidin yang mendapatkan petunjuk (dalam ilmu dan amal). Pegang teguhlah 

sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian," (HR. Abu Daud). 

Definisi Pendidikan Ahlussunnah wal jamaah secara khusus, biasa dilihat 

dari definisi yang dikemukakan oleh Hadrotus Syech Hasim Asyari dalam kitabnya 

Qonun Asasi Li Jam‟iyati Nahdhat Al-ulama‟i beliau mengatakan bahwa 

Pendidikan Ahlussunnah Wal Jamaah adalah golongan yang dalam Aqidah 

mengikuti salah satu dari Imam Abu Hasan Al Asyari dan Imam Abu Mansur Al 

Maturidi. Sedang dalam hal ubudiyah, mengikuti salah satu dari imam yang 

empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali.Sedang dalam Hal Tasawuf, 

mengikuti salah satu dari Imam Junaid Al Baghdadi dan Imam Abu Hamid 

Muhammad Al Ghozali.
26 

Dapat kita akui bahwa sampai saat ini belum ada pengertian yang lebih 

epistimologis (Nazhariyatul Ma‟rifat) yang mendefinisikan Pendidikan aswaja 

secara tuntas dan menyeluruh, kalaupun sebuah istilah pendidikan aswaja yang 

disebutkan dalam buku-buku klasik ataupun dalam wacana pengajaran di pesantren, 

biasanya demi penyederhanaan pemahaman, penyebutan dan kepraktisan saja. Begitu 

juga terminology yang telah berlaku saat ini dikalangan Nahdliyiin masih butuh 

penyempurnaan, bukan berarti pengertian yang saat ini difahami keliru, namun saat 

ini pengertian Pendidikan Aswaja masih banyak dibatasi pada madzhab tertentu.
27

 

Dari berbagai definisi dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara bahasa, 

Pendidikan ahlusunnah Wal Jamaah memiliki Makna orang-orang yang berjalan 

diatas jalan terpuji (diridhoi) dan berjumlah banyak.Sedang secara termnologi atau 

istilah dapat kita fahami dengan mayoritas orang-orang yang bersatu, berpegang 

pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan tuntunan para sahabat. 

Melihat uraian diatas, maka dapat kita fahami bahwa pembelajaran 

Pendidikan Aswaja merupakan proses penyadaran terhadap masyarakat, khususnya 

warga nahdliyin melalui pendidikan yang mempunyai visi- misi secara umum 

mengacu pada konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati menjadi aliran 

atau faham keagamaan dalam berorganisasi, berbangsa dan bernegara. dalam 

penelitian ini peneliti mengikuti penjelasan tentang definisi Aswaja yang di 

sampaikan oleh Hadrotus Syech Hasym Asyari dalam kitab qonun Asasi Li 

Jam‟iyati Nahdhat Al-ulama’i. 
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Jadi dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran 

pendidikan aswaja ialah usaha sadar, terarah dan berkesinambungan untuk 

mengenalkan dan memanamkan faham keaswajaan kepada peserta didik supaya 

meyakini, memahami dan mengamalkan. Pembelajaran pendidikan aswaja dimulai 

dari bimbingan, pengajaran, latihan dan pengalaman belajar. 

Kalangan ulama NU menganggap bahwa Aswaja merupakan suatu upaya 

pembakuan atau menginstitusikan Prinsip Tawasut, tasamuh dan Tawazun serta 

taadzul. Said Aqil Siraj memformulasikan Aswaja sebagai Manhaj Al Fikr atau 

metode keagamaan yang menyangkup seluruh aspek kehidupan berdasar pada proses 

modernisasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. 

Sebagaimana yang dikutib dari said aqil siraj bahwa Aswaja Merupakan 

“Ahlu minhajil fikri ad-dini al-musytamili „ala syu‟uunil hayati wa muqtadhayatiha 

al- qa‟imi „ala asasit tawassuthu wat tawazzuni wat ta‟adduli wat tasamuh”, atau 

“orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek 

kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan 

toleransi”.
28

 

Melihat uraian diatas, maka dapat kita fahami bahwa pembelajaran 

Pendidikan Aswaja merupakan proses penyadaran terhadap masyarakat, khususnya 

warga nahdliyin melalui pendidikan yang mempunyai visi- misi secara umum 

mengacu pada konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati menjadi aliran 

atau faham keagamaan dalam berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Dalam 

penelitian ini peneliti mengikuti penjelasan tentang definisi Pendidikan Aswaja       

yang di sampaikan oleh Hadrotus Syech Hasym Asyari dalam kitab qonun Asasi Li 

Jam‟iyati Nahdhat Al-ulama‟i. 

Jadi dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran 

pendidikan aswaja ialah usaha sadar, terarah dan berkesinambungan untuk 

mengenalkan dan memanamkan faham keaswajaan kepada peserta didik supaya 

meyakini, memahami dan mengamalkan. Pembelajaran pendidikan aswaja dimulai 

dari bimbingan, pengajaran, latihan dan pengalaman belajar. 

Kurikulum pembelajaran pendidikan aswaja dantaranya : 

a. Bentuk dan Sistem keorganisasian NU 

b. Sejarah Perjuangan NU 

c. Kepemimpinan NU 

d. Sumber Hukum Islam 

e. Memahami dan Mengamalkan ajaran Islam Sunah dan Bid’ah 

f. Firqah dan Islam 

g. Mabadi Khoiru Ummah 

h. Pemikiran dan Amaliyah NU 

i. Al Ukhuah Annahdliyyah Al Syaksyiah Al Nahdiyyah 

j. Al Qa’idah Al Fiqghiyyah 

k. Kebesaran 

Namun, suatu pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya 

suatu perencanaan terlebih dahalu. Setelah membuat perencanaan kemudian 

pelaksanaan dari perencanaan tersebut, kemudian di akhir pembelajaran diadakan 

evaluasi.
29
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2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

 Tujuan pembelajaran pendidikan aswaja yaitu untuk memperkenalkan serta 

menanamkan nilai-nilai dari paham Aswaja kepada peserta didik, sehingga kedepannya 

akan menjadi muslim yang terus berkembang dalam kaitan keyakinan, ketakwaan 

kepada Allah Swt, sekaligus berakhlak mulia dalam kehidupan individual maupun 

berkelompok yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam Ahlussunnah Wal jama’ah 

yang telah dicontohkan oleh para jama’ah, mulai dari sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in dan 

juga para ulama dari generasi ke generasinya sehingga dalam pembelajaran pendidikan 

aswaja bertujuan untuk mencetak pribadi dengan berarakter yang berbudi luhur dalam 

mengarahkan anak didik menjadi insan yang berguna bagi lainnya. 

Pembelajaran pendidikan aswaja juga memiliki tujuan untuk Menumbuh 

kembangkan aqidah ahlussunnah wal jama‟ah melalui pengamalan, pembiasaan, 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang 

Aswaja, sehingga akan menjadi muslim yang terus berkembang IMTAQ kepada 

Allah SWT berdasarkan faham Aswaja serta menjadikan umat Islam taat beragama 

dan berakhlak mulia, yaitu umat yang, jujur dan adil, berdisiplin, berkeseimbangan,  

bertoleransi, menjaga keharmonisan serta mengembangkan budaya Aswaja yakni 

amar ma‟ruf nahi munkar dengan bijaksana dalam komunitas madrasah dan 

masyarakat.
30 

Sarana yang digunakan dalam mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut 

terbatas terhadap perubahan tradisi pada umumnya, dan pembinaan dari pendukung 

dakwah supaya terus komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, sehingga menjadikan 

mereka teladan bagi orang lain untuk selalu berpegang teguh, memelihara dan ta’at 

kepada hukum-hukum-Nya. Serta supaya manusia selalu berada dalam kebenaran 

yang senantiasa berada dalam jalan lurus yang telah digariskan oleh Allah SWT. 

Inilah yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.
31

 

3. Ruang Lingkup Materi Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

Pembelajaran Pendidikan Aswaja yang mana hal ini merupakan hasil produk 

pemikiran yang telah dibakukan dan menjadi suatu faham Ahlussunnah wal Jama‟ah 

dalam kajian pembahasannya meliputi beberapa aspek, diantaranya: 

a. Aspek Akidah 

 Ibnu Al-Qoyyim al Jauziah menjelaskan bahwa Tauhid merupakan hal pertama 

yang didakwahkan oleh para Rasul, dan merupakan pijakan pertama orang yang 

melangkah menuju Allah.
32

 

 Akidah merupakan aspek yang sangat krusial, menjadi catatan penting bagi 

seorang pendidik untuk senantiasa tanpa melewatkan kesempatan dalam 

pembelajaranya untuk memberikan nasihat-nasihat keimanan terhadap peserta didik. 

 Pasca wafatnya Rosulullah SAW banyak sekali masalah yang bermunculan 

dikalangan umat Islam, masalah tersebut menyebabkan banyak bermunculan aliran-

aliran teologi seperti qodiriyah dan jabariyah, membahas problema kalamullah, 

sifat-sifat Allah SWT dan permasalahan lain yang bermunculan hingga dewasa ini. 

Konsep aswaja sebagai jalan tengah yang mempunyai prinsip tawasut, tasamuh, 

I’tidal dan tawazun harus di syiarkan karena konsep dari aqidah ahlussunnah wal 

jama’ah dapat menghilangkan fanatisme dalam beragama, sehingga yang terjadi 

umat islam akan dapat mengamalkan amar maruf nahi mungkar dengan penuh 
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kebijaksanaan.
33

 

b. Aspek Fikih 

 Aspek fiqih atau syariah merupakan faham kegamaan yang berhubungan dengan 

suatu ibadah dan muamalah.Pada konteks historis, fiqih yang disepakati ulama 

Ahlussunnah wal-jama‟ah bersumber pada empat madzhab, yakni Hanafi, Maliki, 

Syafi’i dan Hambali. Jika dipandang Secara substantif, sebenarnya tidak terbatas 

pada hasil hukum dari empat madzhab saja, juga hasil hukum imam-imam mujtahid 

lainnya, yang mendasarkan penggalian hokum pada al-Qur‟an, al-Hadits, Ijma‟ dan 

Qiyas, dengan memegang prinsip utama Taqdimu al-Nash ala al- Aql 

(mengedepankan nash daripada akal).
34

 

c. Aspek Tasawuf (Ahlak) 

 Ahlusunnah waljamaah memiliki prinsip keseimbangan hidup diantara dunia dan 

akhirat. Hal ini biasa dicapai dengan jalan spiritual, dengan bertujuan untuk 

memperoleh hakikat dan kesempurnaan hidup. Namun hakikat yang diperoleh tidak 

boleh keluar dari garis-garis yang telah diatur dalam Al quran dan As Sunah. Dalam 

hal tasawuf faham aswaja memfokuskan kepada wacana yang dirumuskan oleh 

imam abu hamid Muhammad bin Muhammad al ghozali, Imam Junaid al 

Baghdadi, imam abu yazid al bustomi dan ulama- ulama sealiran denganya.
35 

4. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

a. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

 Perencanaan pembelajaran pendidikan aswaja dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang sudah dirancang dalam mencapai sebuah tujuan dari pembelajaran 

pendidikan aswaja, dengan menggunakan strategi, pendekatan, maupun metode 

dalam pembelajaran yang telah diarahkan agar mencapai tujuan yang efisien dan 

efektif yang berdasarkan pada perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran harus benar-benar dilaksanakan dengan 

sebaik dan seoptimal mungkin supaya tujuan-tujuan pembelajaran tersebut dapat 

tercapai dengan baik dan optimal.
36

 

 Nurdin Usman menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran 

pendidikan aswaja yang maksudya bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan aswaja itu merupakan suatu proses dalam menerapkan ide, konsep, 

maupun gagasan pada suatu aktivitas pembelajaran, sehingga siswa menguasai 

berbagai kompetensi tertentu, sebagai dampak dari interaksi dengan 

lingkungannya untuk itu dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan aswaja 

sangat memerlukan perencanaan yang baik, yaitu berupa silabus, RPP, dan metode 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

 Dengan perencanaan yang baik tentu nilai dari prinsip-prinsip Pendidikan 

Aswaja dapat diterima baik oleh peserta didik secara tepat dan juga optimal.
37

 

Berbagai upaya dari kegiatan pembelajaran mulai dari tujuan, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tersebut tentunya akan melihat 

kelebihan dan kekurangannya dari hasil pelaksanaannya, dengan demikian perlu 

adanya sebuah evaluasi supaya tujuan pembelajaran pendidikan Aswaja dalam 
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membentuk perilaku keagamaan dan sosial tercapai dengan tepat dan 

maksimal. 

b. Metode Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo menjelaskan bahwa metode 

mengajar adalah “suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang 

dipergunakan oleh seorang guru”. Pengertian lain yaitu teknik penyajian yang 

dikuasai pendidik guna mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada 

murid didalam kelas, baik secara individual atau kelompok supaya pelajaran itu 

mudah difahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Semakin 

baik metode mengajar, maka semakin efektifpula pencapaian tujuan.
38

 

Muhammad Azhar menjelaskan bahwa metode merupakan “cara atau 

alat untuk mencapai tujuan.Ini berlaku bagi guru (metode mengajar), maupun 

untuk anak didik (metode belajar)”.makin baik metode yang dicapai makin 

efektif pencapaian tujuan.
39

 

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat kita fahami bahwa metode 

merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Semakin 

tepat metode yang digunakan, maka akan semakin efektif dalam pencapaian 

tujuan. tujuan merupakan faktor utama dalam menetapkan tepat atau tidaknya 

penggunaan suatu metode. Dalam masalah metode mengajar, selain faktor 

tujuan, situasi, fasilitas, peserta didik, dan faktor guru berperan dalam 

menentukan efektif tidaknya penggunaan metode. 

1) Jenis-jenis Metode 

Metode pembelajaran memiliki banyak jenisnya, setiap metode 

pembelajaraan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Diantara 

beberapa jenis metode pembelajran yaitu sebagai berikut : 

a) Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan penerangan secara lisan atas bahan 

pembelajaran kepada sekelompok pendengar alam mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Biasanya guru mencapai tujuan instruksionalnya 

dengan menggunakan kata-kata atau sering disebut dengan ceramah. 

b) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya 

dengan problem solving (memecahkan masalah). Metode ini lazim juga 

disebut sebagai group discussion (diskusi kelompok) dan soialized recitation 

(resitasi bersama). 

c) Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi yaitu metode mengajar dengan cara mempraktikan 

barang, aturan , kejadian, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung seperti halnya dengan menggunakan suatu 

media pengajaran yang relevan dengan bahasan atau materi yang akan 

disajikan 

d) Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab merupakan salah satu metode yangbanyak digunakan 

pendidik dalam proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman 

yang dicapai oleh peserta didiknya.
40
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Menurut Abdurrahaman An-Nahlawi menuturkan bahwa metode 

pembelajaran yang menonjol diantaranya: 

a) Metode dialog qurani dan nabawi 

b) Mendidik melalui kisah-kisah qur’ani dan nabawi 

c) Mendidik melalui perumpamaan qur’ani dan nabawi 

d) Metode keteladanan 

e) Metode aplikasi dan pengalaman 

f) Metode ibrah dan nasihat 

g) Metode targhib dan tarbib 

 Selanjutnya menurut M.Alwi Al Malik bahwa beberapa metode yang 

sering digunakan Rosulullah saw dalam mendidik yaitu : 

a) Metode bil hikmah, mauidzah hasanah dan mujahadah 

b) Metode bertanya 

c) Metode penyegaran 

d) Metode mengenal kapasitas 

e) Metode mengalihkan realitas indrawi kepada realitas kejiwaan 

f) Metode peragaan 

g) Metode kiasan 

h) Metode bertahap 

i) Metode mengapresiasi pertanyaan 

j) Metode mendekatkan realitas abstrak dalam bentuk kongkrit 

k) Metode Argumentasi 

l) Metode kisah dan cerita 

m) Metode pendekatan perumpamaan 

n) Metode mengarahkan kepada pemikiran yang bernilai tinggi.
41

 

 Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

metode pembelajaran pendidikan aswaja adalah cara yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan aswaja agar pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan optimal. Adapun metode yang digunakan dalam 

pembelajaran pendidikan aswaja di SMP Islam El Shihab yaitu metode 

diskusi, demonstrasi dan metode pembiasaan. 

c. Sistem Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Aswaja 

 Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat 

signifikan dalam suatu proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran memiliki 

fungsi untuk mengetahui ketercapaian peserta didik dalam tujuan pembelajaran 

yang direncanakan.
42

 

 Kata evaluasi diambil dari bahasa inggris evaluation yang mengandung 

kata dasar value “nilai”. Kata value atau nilai dalaistilah evaluasi memiliki 

keterkaitan   dengan keyakinan bahwa sesuatu hal itu baik atau buruk, kuat atau 

lemah , cukup atau belum cukup , benar atau salahdan sebagainya. Jika dilihat dari 

sudut pandang umum maka evaluasi diartikan sebagai suatu poses 

mempertimbangkan hal atau suatu gejala dengan mempergunakan landasan- 

landasan tertentu yang bersifat kualitatif, misalnya baik tidak baiknya.
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 Pendapat lain menjelaskan defenisi evaluasi adalah suatu proses yang 

sistematis dalam mengumpulkan, menafsirkan data-data dan menganalisis, untuk 

menentukan apakah peserta didik dipandang telah mencapai target pengetahuan 

atau keterampilan yang telah dirumuskan dalam tujuan pengajaran.
44

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakkan suatu proses 

pengumpulan informasi dari data-data yang didapatkan guna mengetahu 

pencapaian belajar individu atau kelompok di dahului dengan adanya pengkuran 

khususnya terkait tentang pembelajaran aswaja. 

 Dalam melaksanakan evaluasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Penilaian diarahkan guna mengukur pencapaian kompetensi 

2) Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan 

untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan 

4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. 

 Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 

ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan 

pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada 

proses (ketrampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil 

melakukan observasi lapangan yangberupa informasi yang dibutuhkan.
45

 

1) Tujuan Evaluasi Pembelajaran 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1); Evaluasi dilakukan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan diantaranya terhadap siswa, lembaga, dan program 

pendidikan.
46

 

Evaluasi juga memiliki beberapa tujuan khusus diantaranya. Pertama, 

merangsang kegiatan Peserta didik dalam menempuh program pendidikan 

yang ada. Tanpa evaluasi, tidak mungkin timbul kegairahan pada diri peserta 

didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajarnya masing-

masing.Kedua, menemukan dan mencari berbagai faktor penyebab dari 

keberhasilan ataupun ketidak berhasilan peserta didik dalam mengikuti 

program pendidikan, hal tersebut berlaku guna menemukan jalan keluar.
47

 

2) Manfaat Evaluasi Pembelajaran 

Manfaat evaluasi pembelajaran dapat dirincikan sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui perkembangan, serta keberhasilan Peserta didik 

setelah melakukan proses belajar alam jangka waktu tertentu. 

b) Untuk mengetahui keberhasilan program pengajaran. 

c) Dimanfaatkan guna keperluan Bimibingan dan Konseling. 

d) Guna keperluan perbaikan dan pengembangan kurikulum sekolah yang 

bersangkutan.
48
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3) Fungsi Evaluasi Pembelajaran 

  Diantara fungsi evaluasi pembelajaran yaitu : 

a) Menjadi umpan balik peserta didik 

b) Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah    ditentukan. 

c) Memberi informasi sebagai dasar pengembangan kurikulum   pembelajaran. 

d) Digunakan oleh peserta didik secara individu guna menenukan keputusan 

mengenai bidang dan minat yang dimiliki. 

e) Menentukan kejelasan dari tujuan khusus yang ingin di capai oleh para 

pengembang Kurikulum pembelajaran. 

f) Umpan balik semua pihak yang mempunyai kepentingan di lingkungan 

sekolah.
49

 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan 

tujuan evaluasi meliputi beberapa fungsi diantaranya; fungsi Pedagogis, sosiologis, 

psokologis, Administrative, metodik, dan fungsi selektife. 

 

B. Sikap Istiqomah 

1. Pengertian Sikap Istiqomah 

 Istiqomah menurut bahasa berasal dari kata yang tersusun dari huruf qaf, wa, dan 

mim yang menunjukkan dua makna. Makna pertama, adalah kumpulan manusia 

(kaum) dan makna kedua, adalah berdiri atau tekad yang kuat. Dari makna yang kedua, 

istiqomah diartikan dengan I’tidal (tegak atau lurus).
50

 

 Adapun secara terminologi, istiqomah bisa diartikan dengan beberapa pengertian, 

diantaranya: Pertama, Abu Bakar as-Shiddiq ketika ditanya tentang istiqomah 

menjawab, istiqomah adalah kemurnian tauhud (tidak boleh menyekutukan Allah 

dengan apa atau siapa pun). Umar bin al- Khattab berkata, istiqomah adalah komitmen 

terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Ketiga, Usman bin Affan 

berkata, istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah. Keempat, Ali bin abi 

Thalib berkata istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kelima, 

Mujahid berkata, istiqomah adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai 

bertemu dengan Allah (meninggal). Keenam, Ibnu Taimiyyah berkata, istiqomah 

adalah mencintai dan beribadah kepada Allah tanpa menoleh kiri kanan.
51

 

 Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa istiqomah merupakan sikap teguh 

pendirian dan selalu konsisten untuk mengikuti jalan lurus yang telah ditunjukan 

Allah Swt. 

2. Indikator Sikap Istiqomah 

 Dalam bukunya Al’iyas Ismail menyebutkan bahwa indikator kistikomahan 

seseorang yaitu apabila dia konsisten dalam empat hal, yakni: 

a. Konsisten dalam memegang teguh akidah tauhid 

b. Konsisten dalam menjalankan perintah (Al-Awamir) maupun berupa menjauhi 

larangan (Al-Nawahi). 

c. Konsisten dalam bekerja dan berkarya dengan tulus dan ikhlas karena Allah 

SWT. 

d. Konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan baik dalam waktu 

lapang maupun dalam waktu susah.
52
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 Dari indicator-indikator ke-istiqomah-an seseorang maka jelas bahwa dengan 

sikap istiqomah berarti istiqomah itu berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah dan 

amaliah yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim, karena dengan 

istiqomah tersebut akan terjadi hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya, 

manusia dengan manusia lain serta manusia dengan alam sekitarnya sehingga akan 

tercipta ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan. 

3. Bentuk-bentuk Istiqomah 

 Musthafa Al-Bugha dalam bukunya al-Wafi menjelaskan bahwa istiqomah 

meliputi beberapa hal : 

a. Istiqomah  niat ( dalam hati ) 

 Hati merupakan anggota tubuh yang paling penting yang wajib dijaga 

dengan sungguh-sungguh oleh seorang hamba agar tetap istiqomah.Hal ini krena 

hati adalah raja yang mengatur yang semua perbuatan berasal dari perintahnya, 

sehingga semua berada dibawah kekuasaan dan perintahnya, dan dari padanya 

sebab istiqomah serta kesesatan.
53

 

b. Istiqomah dengan lisan ( dengan ucapan ) 

 Anggota yang perlu diberi perhatian selain hati adalah lisan.Istiqomah 

dengan lisan merupakan salah satu bentuk bagaimana individu tersebut mampu 

beristiqomah secara lisan.Seorang bisa istiqomah apabila lisannya istiqomah 

dalam berbuat ketaatan atau tidak berbicara hal-hal yang mendatangkan dosadan 

murka Allah.Sebagaimana contoh, yaitu selalu menjaga lisannya dari perkataan 

yang buruk atau kotor bahkan kalimat- kalimat yang bisa membatalkan keislaman 

seseorang. 

c. Istiqomah dengan perbuatan anggota tubuh 

 Istiqomah ini merupakan bentuk istiqomah secara perilaku, yakni 

bagaimana individu tersebut dapat melakukan suatu kebaikan untuk 

mengembangkan potensi positif dirinya secara istiqomah.Hal-hal seperti 

melakukan sholat wajib berjamaah, membaca al-qur’an setiap usai sholat wajib 

yang mampu mengantarkan seseorang istiqomah dalam tauhid.
54

 

4. Cara-cara Mewujudkan Sikap Istiqomah 

Menurut Waryono dalam mewujudkan istiqomah pembinaannya harus 

dilakukan secara terus-menerus (rutin) dan tidak bisa dilakukan sebagai pekerjaan 

sambilan saja, artinya diperlukan kesungguhan lahir (ijtihad dan jihad) maupun 

usaha batin (mujahadah) dengan tetap waspada terhadap berbagai macam bentuk 

rayuan dan godaan.Menurut Wahbah Az- Zuhaili dalam tafsir Al-Munir disebutkan 

tentang hal-hal yang harus diperhatikan jika seorang ingin mewujudkan 

istiqomah,yaitu: 

a. Taat secara terus-menerus 

 Taat secara terus menerus yaitu selalu mentaati dan disiplin dalam aturan-

aturan yang sudah dibuat, baik itu yang dibuat diri sendiri maupun orang 

lain,dengan tujuan agar dapat mengembangkan diri yang lebih baik. 

b. Pengendalian hawa nafsu 

 Pengendalian hawa nafsu sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan 

istiqomah dengan baik,dengan memiliki kemampuan dalam u 

mengendalikan hawa nafsu, maka individu tersebut tidak mudah goncang dalam 

menghadapi berbagai godaan dan halangan yang meghampirinya. 
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c. Kewaspadaan terhadap pelanggaran 

 Perlunya kewaspadaan dalam berbagai pelanggaran agar hal 

tersebut tidak dapa tmenghambat dalam menjalankan istiqomah-nya dengan 

baik sehingga tujuan awal dapat tercapai. 

 Sikap istiqomah diperoleh tidak dengan cara yang instan, namun perlu 

adanya proses dalam memperolehnya. Maka dari itu ada tiga tingkatan yang harus 

dilalui untuk menuju istiqomah : 

a. At-Taqwim atau Ta’dibun Nafs 

  Pada tahap ini seorang muslim harus bisa mengevaluasi sejauh mana ia 

telah ta’at kepada Allah Swt dan Rasulnya, sekaligus menyadarkan dirinya akan 

kebenaran Islam yang diyakininya. Evaluasi diri diharapkan mampu melarikan 

sikap edukatif terhadap diri sendiri utuk selalu melakukan perubahan dan perbaikan 

kualitas hidup dan ibadahnya hingga husnul khatimah. 

b. Al- iqomah dan Tahdzibul Qulub 

  Artinya,pada tahap ini seorang muslim melaksanakan ajaran dengan 

konsisten dan mendidik hati, menjadikan hati lebih sadar dan berhias diri dengan 

akhlak mulia agar semakin terkendali dengan mengubah akhlak menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Caranya yaitu dengan menghindari hal-hal yang dilarang ( 

haram ) dan yang syubhat. 

c. Taqribul Asrar ( mendekatirahasia dan hikmah syari’at Allah SWT ) 

  Pada tingkatan ini, seorang Muslim tidak hanya melaksanakanibadah 

sebatas kewajiban atau memenuhi tuntutan agama, melainkan berusaha memaknai 

kewajiban sebagai pelajaran dan pesan moral yang membuahkan akhlak 

mulia.Sholat misalnya, harus membuahkan kepribadian yang anti kemaksiatan dan 

kemungkaran. 

Oleh karena itu semakin ibadah baik ritual maupun sosial, perlu 

diorientasikan kepada pendidikan istiqomah agar dapat membentuk kepribadian 

muslim yang utuh dan bebas dari cacat moral. Boleh jadi, dekadensi moral bangsa 

seperti korupsi,kriminalitas bahkan isu murtad disebabkan belum berfungsinya 

sikap istiqomah dalam diri umat Islam.
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C. Ibadah 

1. Pengertian Ibadah 

 Kata ibadah menunjukan pada dua hal yakni ta’abud (pengabdian) dan muta’abbad 

(media pengabdian). Pengabdian di sini didefinisikan sebagai mengabdikan diri 

kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahNya dan meninggalkan segala 

laranganNya sebagai tanda cinta makhlukNya pada sang pencipta. Sedangkan media 

pengabdian sendiri merupakan alat atau perantara yang digunakan untuk mengabdi. 

Media tersebut seperti berdzikir, shalat, berdoa dan lain sebagainya sebagaimana yang 

telah ditentukan oleh Allah Swt.
56

 

 Secara umum ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk 

patuh terhadap penciptanya dalam usaha mendekatkan diri padaNya. Sedangkan 

menurut bahasa, ibadah berasal dari kata ta’abbud berarti menundukan dan mematuhi. 

Menurut pendapat para ulama’ fikih itu sendiri, ibadah adalah segala kepatuhan yang 

dilakukan guna mencapai ridaNya danmengharapkan pahala dari sisiNya. Menurut 

jumhur ulama, ibadah didefinisikan sebagai nama yang mencangkup segala sesuatu 

yang disukai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara 
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diam-diam atau terang-terangan.
57 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibadah tidak hanya sebatas berbentuk perilaku, 

namun juga perkataan yang dilandasi dari hati yang ihklas sebagi wujud penghambaan 

sesorang terhadap Tuhannya. 

2. Macam dan Bentuk Ibadah 

Ibadah secara garis besar ibadah dalam islam dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

a. Ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang dilakukan umat islam berdasarkan syariat, 

Contoh ibadah mahdhah antara lain sholat, zakat, puasa, haji dan tadarus 

Qur’an. 

1) Sholat 

Shalat menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu As-sholah, yang berarti 

doa.
58

Sedangkan menurut istilah, para ahli fiqh mendefinisikan shalat adalah 

serangakaian ucapan dan kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan 

diakhiri dengan salam denganketentuan dan syarat- syarat tertentu. 

Perintah shalat dijelaskan dalam surah al-Ankabut ayat 45 : 

 

ٍَ  ٱۡتمُ  بِ َيآ أُوِحَي إِنَۡيَك ِي ةَ  َوأَقِِى  ٱۡنِكتََٰ هَىَٰ ٌَّ  ٱنصَّ ةَ إِ هَىَٰ ٍِ  ٱنصَّ نَكِس  وَ  ٱۡنفَۡحَشآءِ تَۡنهَىَٰ َع ًُ ِ َونَِرۡكُس  ٱۡن أَۡكبَُس   ٱَّللَّ  

ُ وَ   ٌَ  ٱَّللَّ ٥٤يَۡعهَُى َيا تَۡصنَُعى  

Artinya: 

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar.dan Sesungguhnya mengin’gat Allah (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
59

 

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa shalat adalah salah satu 

bentuk ibadah yang berupa ritual baik ucapan atau perbuatan yang diawali 

dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan memilki ketentuan dan 

syara’ tertentu yang harus dipenuhi sebagai bentuk pengabdian manusia pada 

sang Maha Pencipta. 

2) Zakat 

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan 

karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya 

dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada 

waktu tertentu.
60

 

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, 

sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha’ (ahli fikih), tercatat beberapa 

redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang 

dikemukakan oleh para fuqoha’ adalah: Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah 

pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan 

sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara’ 

untuk mentasharufkan kepadanya.
61

 

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang 

dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan 
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mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh 

berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan 

rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai 

kebajikan.
62

 

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang 

dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik 

sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan 

syariat Islam.
63

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat 

merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya 

kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para 

muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan 

sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan 

zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan 

yang serba berkecukupan. 

3) Puasa 

Puasa menurut bahasa arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti 

makan, minum, nafsu, menahan bicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. 

Menurut istilah yaitu “menahan diri dari segala sesuatu yangmembatalkannya, 

dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.
64

 

Dasar yang mewajibkan berpuasa telah dijelaskan dalam alQuran, yaitu 

surat al-Baqarah, ayat 183: 

 

 ٍَ يَاوُ َءاَينُىْا ُكتَِب َعهَۡيُكُى  أَيُّهَاٱنَِّري ا ُكتَِب َعهَى  ٱنصِّ ًَ ٍَ َك ٌَ  ٱنَِّري ٢٨١ِيٍ قَۡبهُِكۡى نََعهَُّكۡى تَتَّقُى  

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.
65

 

Syarat-syarat sahnya puasa terdapat empat perkara yaitu beragama Islam, 

berakal, suci dari haid dan nifas, serta waktu diperbolehkannya puasa.Dalam 

berpuasa juga terdapat rukun yang harus dijalankan dan tidak boleh 

ditinggalkan, rukun puasa itu sendiri meliputi niat dan menahan diri dari segala 

sesuatu yang membatalkan puasa, baik berupa syahwat perut dan kemaluan 

dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
66

 

4) Haji 

Haji yaitu memiliki datang atau berkunjung. Dalam Islam maknanya 

“melakukan ibadah haji”, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-

ibadah tertentu di sana, dimulai dari berpakaian ihram, lalu berdiam (wuquf) 

di Arafah, dilanjutkan dengan melontar jumrah di Mina, ṭawaf, kemudian saʻi, 

dan di akhiri dengan mencukur rambut (tahallul). Selain ibadah haji, umat 

Islam juga diwajibkan pula mengerjakan ibadah ʻumrah, yaitu mengerjakan 

ibadah yang sebagaimana ibadah haji hanya tanpa melakukan wuquf, 

melempar jumrah dan bermalam di Mina, sehingga disebut juga haji kecil. 

Jadi ibadah haji dan umrah merupakan sebuah rangkaian ibadah. 

Ibadah-ibadah mahḍah yang telah disyariatkan dalam Islam berbeda-beda 

dalam hal waktu dan tempat. Ada ibadah yang tidak ditetapkan waktu dan 
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tempatnya, seperti dalam mengucap kalimat syahadat. Seorang muslim boleh 

mengucapkannya sekali seumur hidup atau mengucapkannya setiap pagi dan 

sore. Boleh diucapkan di rumah, kantor atau di jalan. Tidak ada ikatan yang 

mengikat waktu maupun tempatnya 

Lain halnya dengan ṣalat, puasa ramaḍan dan zakat. Ketiga ibadah tersebut 

waktunya di tetapkan oleh Allah tetapi tempatnya tidak. Seorang muslim bisa 

melakukan ṣalat di masjid, kantor, rumah maupun di sawah tetapi waktunya 

telah ditentukan. Semua ṣalat lima waktu itu diwajibkan dengan waktunya. 

Maka tidak sah apabila ṣalat wajib dilakukan di luar waktunya. 

Puasa dan zakat demikian juga tempat tidak di tetapkan tetapi waktunya 

ditetapkan. Puasa ramaḍan wajib dikerjakan apabila masuk bulan ramaḍan. 

Zakat fitrah wajib setiap tahun diakhir bulan ramaḍan menjelang idul fitri. 

Zakat mal wajib setiap setahun apabila hartanya cukup nisabnya. 

Haji berbeda dari ibadah-ibadah di atas. Karena haji ditetapkan Allah waktu 

dan tempatnya. Ibadah haji hanya sah apabila seorang muslim 

mengerjakannya di Baitullah, Mekah. Seseorang juga tidak dibenarkan 

melakukan wukuf di luar kawasan arafah.
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5) Tadarus Al-Qur’an 

Tadarus menurut kamus bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata 

darosa yang artinya belajar.Tadarus berdasarkan wazan tafa’ala menjadi 

tadarrosa.Kata kerja (fi’il) yang mengikuti wazan ini diantaranya mempunyai 

makna lilmusyarakah (saling), dimana subyek (fa’il) dan obyek (maf‟ul) 

secara aktif melakukan perbuatan secara bersamaan, sehingga maknanya 

adalah saling mempelajari atau belajar bersama.Istilah ini biasa diartikan dan 

digunakan dengan pengertian khusus, yaitu membaca al-Qur’an semata-mata 

untuk ibadah kepada Allah dan memperdalam pemahaman terhadap ajaran al-

Qur’an.
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b. Ibadah ghairu mahdhah 

  Ghairu Mahdhah adalah ibadah yang dilaksanakan umat Islam dalam 

hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Dengan kata lain, 

muamalah atau ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah dalam bentuk sikap, 

ucapan, dan tindakan seseorang yang dilakukan atas dasar niat yang ikhlas, 

dalam rangka mencapai „mardhatillah‟ rida Allah, dan dalam bentuk amal saleh, 

yang pelaksanaannya diserahkan kepada pelakunya sesuai dengan situasi dan 

kondisi.
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  Muamalah adalah segala hal yang menyangkut segala urusan duniawi 

(umur al-dunyawiyyah) dengan segala bentuk kemaslahatannya (ma‟qulati al-

ma‟na), seperti: sistem keluarga (perkawinan dan warisan), sisttem 

perekonomian, sistem hukum (perdata dan pidana), sistem politik 

pemerintahan.
70

 

  Muamalah tidak dapat dilepaskan dari ibadah, karena keduanya harus 

terintegrasi dalam kehidupan muslim secara serasi dan seimbang. Aspek habl 

min Allah dan aspek habl min al-nas sama-sama mengarah kepada upaya 

pencapaian kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, baik di dunia maupun di 

akhirat Ibadah ghairu mahdhah atau umum ialah segala amalan yang diizinkan 

oleh Allah. Misalnya ibadah ghairu mahdhah ialah belajar, dakwah, tolong-

menolong, salam, dan lain sebagainya. Ibadah ghairu mahdhah ini tidak 
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menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah, melainkan hubungan 

antara manusia dengan manusia atau dengan alam sekitar yang memiliki nilai 

ibadah. Ibadah ini berupa aktifitas manusia baik perkataan, perbuatan, tindakan, 

dan halal yang didasari dengan niat karena Allah SWT. 
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3. Langkah – langkah Pembentukan Sikap Istiqomah Ibadah 

 Dalam menjalankan ibadah yang sangat penting adalah bukan seberapa banyak 

ibadah yang dijalankan tetapi bagaimana keistiqomahan dalam menjalankan ibadah 

tersebut. Untuk menumbuhkan sikap istiqomah dalam melakukan ibadah dapat 

dilakukan dengan cara pembinaa yang dilakukan secara terus-menerus (rutin) dan tidak 

bisa dilakukan sebagai pekerjaan sambilan saja, artinya diperlukan kesungguhan lahir 

(ijtihad dan jihad) maupun usaha batin (mujahadah) dengan tetap waspada terhadap 

berbagai macam bentuk rayuan dan godaan. 

 Menurut WahbahAz-Zuhaili dalam tafsirAl-Munir disebutkan tentanghal-halyang 

harus diperhatikan jika seorang ingin mewujudkan istiqomah,yaitu: 

1) Taat secara terus-menerus 

Taat secara terus menerus yaitu selalu mentaati dan disiplin dalam aturan-aturan 

yang sudah dibuat, baik itu yang dibuat diri sendiri maupun orang lain,dengan 

tujuan agar dapat mengembangkan diri yang lebih baik. 

2) Pengendalian hawa nafsu 

Pengendalian hawa nafsu sangat dibutuhkan agar dapa tmenjalankan istiqomah 

dengan baik,dengan memiliki kemampuan dalam mengendalikan hawa nafsu, 

maka individu tersebut tidak mudah goncang dalam menghadapi berbagai godaan 

dan halangan yang meghampirinya. 

3) Kewaspadaan terhadap pelanggaran 

Perlunya kewaspadaan dalam berbagai pelanggaran agar hal tersebut tidak dapa 

tmenghambat dalam menjalankan istiqomah-nya dengan baik sehingga tujuan 

awal dapat tercapai.
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D. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan terdahulu dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

terhadap peneliitian yang ada, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang ada 

sebelumnya. Berikut merupakan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

sedang peneliti susun antara lain: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Didin Wahyudin, dengan judul penelitian “Pendidkan Aswaja 

sebagai Upaya Menangkal Radikalisme”, 2017. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

menekankan pada analisa pengaruh Pembelajaran Pendidikan Aswaja terhadap 

pemahaman untuk menangkal gerakan radikalisme.
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 Keterkaitan penelitian yang peneliti lakukan dengan hasil penelitian tersebut yakni 

sama-sama meneliti tentang Pembelajaran Pendidikan Aswaja,   bedanya ada pada 

lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian yang ada dilakukan di madrasah Aliyah 

dengan meneliti keterkaitan pengaruh penmbelajaran Pendidikan Aswaja terhadap 

pemahaman penolakan gerakan radikal. 

 Sedangkan penelitian ini meneliti proses penerapan pembelajaran pendidikan 

aswaja di SMP Islam El-Syihab Bandar Lampung dan pengaruhnya terhadap sikap 

Istiqomah peserta didik dalam menjalnkan ibadah. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Khoiriah, dengan judul “ Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Aswaja Untuk Peningkatan Iman dan Taqwa di SMK Al Falah Salatiga”, 

2018. Kesimpulan dari penelitian tersebut menekankan kepada Hubungan dari 
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pembelajaran Pendidikan Aswaja dengan Iman dan Taqwa Siswa Siswi SMK Al Falah 

Salatiga.
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 Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang pembelajaran Pendidikan Aswaja, namun yang membedakan adalah lokasi 

penelitian dan dalam penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang penerapan 

pembelajaran serta hasil dari penerapan pembelajaran pendidikan Aswaja. 

3. Tesis yang ditulis oleh Ibniyanto, dengan Judul “Implementasi Pembelajaaran 

Pendidikan Aswaja dalam membentuk prilaku sosial dan keagamaan Peserta Didik”, 

2017. 

 Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pada Hubungan antara pembelajaran 

pendidikan aswaja dengan Prilaku sosial dan Keagamaan Siswa 

.dengan mengkomparasikan antara 2 lembaga yang berbeda.
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 Keterkaitanya dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang 

pendidikan aswaja namun yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaruh 

pembelajaran pendidikan aswaja terhadap Prilaku Sosial dan keagamaan peserta 

didik.Yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lokasi.
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