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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Setiap manusia terlahir dalam keadaan suci (fitrah). Konsepsi kesucian 

manusia ini terekam dalam sebuah hadist Nabi Muhammad saw. Yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagai berikut: 

ْئٍب َعْن الزُّ ْهري ّي َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي الّر حَْ  َحدَّ َشَنا ني َعْن آَدُم َحدَّ َشَنا اْبُن َأِبي ذي
َي اهلُل َعْنُه قَا لَ  ّ َصّلى اهلُل َعَلْيهي َو َسّلمَ   :َأِبي ُهَر يْ َر َة َرضي ُكُل َمْوُلوٍد يُوَلُدَعَلى  قَاَل الّنِبي

ْطَرةي َفأَبَ َواُه يُ هَ   ّوَدانيهي أَْو يُ َنّصرَانيهي َأْو ُُيَّجَسا نيهي )رواه البخاري(اْلفي
 

Diceritakan dari Adam, dari Abu Dzi’b, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah 

ibn Abd ar-Rahman, dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi Muhammad saw. 

bersabda: “setiuap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanyalah 

yang bisa menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. (HR. Bukhari).1   

 

Konsepsi kesucian manusia ini menjadi landasan epitomologis mengenai 

kemampuan manusia dalam menyerap pengetahuan sesuai dengan apa yang 

diajarkan kepadanya. Konsepsi ini menggambarkan tentang kesucian manusia 

yang diibaratkan kertas putih yang siap menerima coretan apapun yang digoreskan 

diatasnya.  

                                                           
1 Shahih Bukhari, hadist no. 1269, (Beirut: Dar al-ma’arif, t.th.), h. 182. 
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Belajar merupakan suatu proses yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.2 Belajar sebagai 

suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri 

seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan sebagainya.3 Belajar selalu berkenaan dengan perubahan-

perubahan pada diri orang yang belajar, apakah itu mengarah kepada yang lebih 

baik atau pun yang kurang baik, direncanakan atau tidak. Hal lain yang juga selalu 

terkait dalam belajar adalah pengalaman, pengalaman yang berbentuk interaksi 

dengan orang lain atau lingkungannya.4.  

Belajar adalah kegiatan yang yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia beda di sekolah 

maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.5 Oleh karenanya, 

pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk dan 

                                                           
2 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta.  2010), 

h. 2. 
3 Dalyono,  Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), h. 49. 
4 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 155  
5 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 87  
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manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik khususnya para guru. 

Kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi mereka terhadap proses belajar dan 

hal-hal yang berkaitan dengannya mungkin akan mengakibatkan kurang 

bermutunya hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik.  

Belajar dalam Islam juga diwajibkan baik bagi laki-laki atau perempuan, 

seperti yang dijelskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 

ينَ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي  ِ ينَ َيۡعلَُموَن وَ  ٱَّلذ ِ ْولُواْ  ٱَّلذ
ُ

ُر أ َما َيَتَذكذ َٰبِ ََل َيۡعلَُموَنَۗ إِنذ ۡلَب
َ
 ٩ ٱۡۡل

Artinya: “. . . Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (QS. Az-Zumar: 9). 6 

ُ يَۡرفَِع  ِينَ  ٱّللذ ينَ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وَ  ٱَّلذ ِ وتُواْ  ٱَّلذ
ُ

ٖۚ وَ  ٱلۡعِلۡمَ أ َٰت  ُ َدَرَج َملُوَن بَِما َتعۡ  ٱّللذ
  ١١َخبرِيٞ 

Artinya: “. . .niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadalah: 11). 7 

 

Kedua ayat Al quran di atas dapat terlihat bahwa dalam Islam sendiri sangat 

dianjurkan untuk menuntu ilmu atau belajar. Karena dengan belajarnlah dapat 

mengubah sikap mental dan perilaku tertentu yang dalam konteks Islam adalah 

agar menjadi seorang muslim yang terbina seluruh potensi dirinya sehingga dapat 

                                                           
6 Departemen Agama RI, Al-Qura’an dan Terjemahannya (Madinah: Mujamma al Malik Fadh 

li ath-Thiba al-Mushaf asy-Syarif, 2006), h. 569. 
7 Departemen Agama RI, Ibid, h. 756. 
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melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dalam rangka beribadah kepada Allah, 

namun dalam proses menuju ke arah tersebut perlu adanya upaya belajar dan 

pengajaran. 

Dari berbagai perbedaan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku, sikap, nilai, pengetahuan, dan sebagainya yang 

dialami seseorang dari hasil pengalamannya dalam interaksinya dengan 

lingkungan oleh orang tersebut. Hasil dari belajar seseorang adalah orang memiliki 

tingkah laku, keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sebagainya lebih baik dari 

sebelum seseorang mendapatkan pembelajaran 

2. Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut8: 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif. 

                                                           
8 Slameto, Op.Cit, h. 35. 
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4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

b. Sesuai hakikat belajar  

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

c. Syarat keberhasilan belajar 

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehinggan siswa dapat belajar 

dengan tenang; 

2) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian  

keterampilan, sikap itu mendalam pada siswa. 

Ahli lain mengungkapkan prinsip-prinsip belajar meliputi9: 

a. Kematangan jasmani dan rohani 

     Salah satu prinsip utama belajar adalah harus mencapai kematangan 

jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya. Kematangan 

jasmani yaitu telah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya telah 

cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Kematangan rohani artinya telah 

memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan kegiatan belajar. 

Misalnya kemampuan berpikir, ingatan, fantasi dan sebagainya. 

                                                           
9 Dalyono. Op.Cit, h. 51. 
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b. Memiliki kesiapan  

      Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus memiliki 

kesiapan  yakni dengan kemampuan yang cukup baik fisik, mental maupun 

perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti memiliki tenaga cukup dan 

kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental, memiliki minat dan motivasi 

yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Belajar tanpa kesiapan fisik, 

mental dan perlengkapan akan banyak mengalami kesulitan, akibatnya tidak 

memperoleh hasil belajar yang baik 

c. Memahami tujuan  

     Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, ke mana arah 

tujuan  itu dan apa manfaat bagi dirinya. Belajar tanpa memahami tujuan dapat 

menimbulkan kebingungan pada orangnya hilang kegairahan, tidak sistematis, 

atau asal ada saja. 

d. Memiliki kesungguhan  

     Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk 

melaksanakannya. Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang 

kurang memuaskan. Selain itu akan banyak waktu dan tenaga terbuang dengan 

percuma. Sebaliknya, belajar dengan sungguhsungguh serta tekun akan 

memperoleh hasil yang maksimal dan penggunaan waktu yang lebih efektif. 
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e. Ulangan dan latihan 

Prinsip yang tak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan. Sesuatu 

yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga dikuasai 

sepenuhnya dan sukar dilupakan. Sebaliknya belajar tanpa diulang hasilnya akan 

kurang memuaskan. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

     Berhasil tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri orang 

yang belajar dan ada pula dari luar dirinya.10  Di bawah ini di kemukakan beberapa 

faktor yang menentukan pencapaian hasil belajar. 

a. Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam dirinya) 

1) Kesehatan  

     Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat, sakit kepala, demam, 

pilek, batuk, dan sebagainya, dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk 

belajar. Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) ini juga dapat 

menganggu atau mengurangi semangat belajar. Karena itu, pemeliaharaan 

kesehatan sangat penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental, agar 

badan tetap kuat, pikiran selalu segar dan bersemangat dalam melaksanakan 

kegiatan belajar.  

                                                           
10  Ibid, h 55. 
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2) Inteligensi dan bakat 

  Seseorang yang memiliki inteligensi baik (IQ-nya tinggi) umunya 

mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya orang yang 

inteligensinya rendah, cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, 

lambat berpikir sehingga prestasi belajarnya pun rendah. Bakat, juga besar 

pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan belajar. Misalnya belajar main 

piano, apabila dia memiliki bakat musik, akan lebih mudah dan cepat pandai  

dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat itu. 

3) Minat dan motivasi 

    Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari 

hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang 

besar artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang 

diminati itu. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang 

tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan mengahasilkan prestasi yang 

rendah. Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya 

penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Yang bisa 

berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Motivasi yang berasal dari dalam 

diri (instrinsik) yaitu dorongan yang datang dari hati sanubari. Sedangkan 

motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik) yaitu dorongan yang datang dari 

luar diri (lingkungan). Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut 

mempengaruhi keberhasilannya. Karena itu motivasi belajar perlu 

diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri dengan cara senantiasa 
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memikirkan mas depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk 

mencapai cita-cita. Senantiasa memasang tekad bulat dan selalu optimis 

bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar. 

4) Cara belajar 

     Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, 

psikologis, dan ilmu kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang 

memuaskan. 

b. Faktor eksternal (faktor yang berasal dari lua dirinya) 

1) Keluarga 

     Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta famili yang menjadi 

penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, 

besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan 

orang tua, dan sebagainya semua itu turut mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar anak. Disamping itu, faktor keadaan rumah juga turut mempengaruhi 

keberhasilan anak. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menancapkan dasar pengetahuan, pendidikan dan juga agama bagi anaknya-

anaknya, dalam hal ini Al-qur’an Surat Al Baqarah ayat 132 ditegaskan: 

 َٰ َوّصذ َِٰه  َو ذ إِنذ بَِهآ إِبَۡر ِِ ََٰب ََٰ ُُ و ُُ ۡع ََ ِِ َو َ ُم بَِِه فَََل  ينَ ٱل ِ لَُكُم  ٱۡصَطَفَٰ  ٱّللذ
ۡسلُِموَن  نُتم مُّ

َ
  ١٣٢َتُموُتنذ إَِلذ َوأ
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Artinya :”Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-

anaknya, demikian pula Ya’qub. (Ibrahim berkata) : “Hai anak-anakku! 

Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu 

mati kecuali dalam memeluk agama Islam.”. 11 

 

2) Sekolah 

     Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan 

sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib 

sekolah, dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi keberhasilan belajar 

anak. 

3) Masyarakat  

     Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila di sekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan 

moralnya, baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. Tetapi 

sebaliknya, apabila tinggal di lingkungan banyak anak-anak yang nakal, 

tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini akan mengurangi semangat 

belajar atau dapat dikatakan tidak menunjang sehingga motivasi belajar 

kurang. 

 

                                                           
11 Departemen Agama RI, Op Cit, h. 27. 
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4) Lingkungan sekitar 

     Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan bangunan rumah, 

suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim, dan sebagainya. Misalnya polusi 

pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu panas, semuanya itu akan 

mempengaruhi kegairahan belajar. Sebaliknya, tempat yang sepi dengan 

iklim yang sejuk, ini akan menunjang proses belajar. 

4. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Catharina hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar12. Hasil belajar juga 

merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar13. 

Menurut Keller dalam Nashar, hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari hasil 

masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil dan masukan dari 

lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan motivasional tidak berpengaruh 

terdadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan 

belajar14. Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu apabila dalam dirinya 

telah terjadi suatu perubahan, akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi. Jadi 

hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar sebagai produk 

dari proses belajar, maka didapat hasil belajar.  

                                                           
12 Chatarina Tri Anni, Psikologi Belajar (Semarang: UPT UNNES Press, 2012). h. 4.  
13 Drs. Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan awal dalam kegiatan Pembelajaran 

(Jakarta: Delia Press, 2014). h. 77.  
14  Ibid.  h. 77.  
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Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalam belajarnya15. Hasil belajar merupakan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada yang dipelajari oleh pembelajar. Jika 

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh berupa penguasaan konsep16.  

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana 

mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik17. Dimyati dan Mudjiono juga menyebutkan hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar18. Dari sisi 

guru, tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.       

Dalam al-qur’an, orang yang berilmu dan pengetahuan dalam hal ini memiliki 

prestasi memiliki kemulyaan derajat dihadapan Allah swt., sebagaimana yang 

tercantum dalam Al-qur’an Surat Al Mujaadillah ayat 1119, sebagai berikut: 

                                                           
15 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung : PT Remaja Rosda 

Karya, 2010). h. 22.  
16  Chatariana Tri Anni,  Op.Cit. h. 4  
17  Ibid. h. 3.  
18 Dimyati & Mudjiono, Belajar & Pembelajaran (Jakarta : PT Rineka Raja Grafindo Persada, 

2006). h. 3-4.  
19  Departemen Agama RI, Op Cit, h. 27. 



26 
 

َها يُّ
َ

أ ينَ  َيَٰٓ ِ ُحواْ ِِف  ٱَّلذ َٰلِِس َءاَمُنٓواْ إَِذا قِهَل لَُكۡم َتَفسذ ْ فَ  ٱلَۡمَج َس ِِ َيفۡ  ٱفَۡسُحوا
 ُ ْ لَُكۡمۖۡ ِإَوَذا قِهَل  ٱّللذ وا ْ فَ  ٱنُُشُ وا ُ يَۡرفَِع  ٱنُُشُ ينَ  ٱّللذ ِ ِ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وَ  ٱَّلذ  ينَ ٱَّلذ

وتُواْ 
ُ

ٖۚ وَ  ٱلۡعِلۡمَ أ َٰت  ُ َدَرَج   ١١بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ  ٱّللذ
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

Keberhasilan atau tercapainya pembelajaran yang dilakukan seseorang 

sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan perlu dilakukannya penilaian atau 

evaluasi. Penilaian atau evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan 

atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan tersebut dinyatakan 

dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah 

menyelesaikan pengalaman belajarnya.  

Hasil evaluasi tersebut didokumentasikan dalam buku daftar nilai guru 

dan wali kelas serta arsip yang ada dibagian administrasi kurikulum sekolah. Jadi, 

hasil belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, karena 

aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan 

sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Diantara ketiga ranah ini, yakni 

kognitif, afektif, psikomotorik, maka ranah kognitif lah yang paling sering dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam 
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menguasai isi bahan pengajaran20. Karena itu, unsur yang ada dalam prestasi 

siswa terdiri dari hasil belajar dan nilai siswa. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan 

evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Guru lebih sering menilai siswa dengan melihat sisi kognitif dari siswa tersebut 

karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan 

pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa yang diwujudkan 

dengan nilai atau angka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hasil belajar mata 

pelajaran Akidah Akhlak diukur dari nilai ulangan harian dan nilai ulangan mid 

semester. 

 

B. Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Mata pelajaran akidah akhlak ini merupakan cabang dari pendidikan Agama 

Islam, menurut Zakiyah Daradjat pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

                                                           
20   Nana Sudjana, Op.Cit, h. 176. 
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ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.21 

Akidah dilihat dari segi bahasa (etimologi) berarti “ikatan”. Akidah 

seseorang, artinya “ikatan seseorang dengan sesuatu”. Kata akidah berasal dari 

bahasa arab yaitu aqoda-ya’qudu-aqidatan.22 

Sedangkan meneurut istilah akidah yaitu keyakinan atau kepercayaan 

terhadap sesuatu yang dalam setiap hati seseorang yang membuat hati tenang. 

Dalam Islam akidah ini kemudian melahirkan iman, menurut Al-Ghozali, sebagai 

mana dikutip oleh Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, iman adalah mengucapkan 

dengan lidah mengakui kebenarannya dengan hati dan mengamalkan dengan 

anggota.23 

Muhaimin menggambarkan ciri-ciri akidah Islam sebagai berikut: 

a. Akidah didasarkan pada keyakinan hati, tidak yang serba rasional, sebab ada 

masalah tertentu yang tidak rasional dalam akidah;  

b. Akidah islam sesuai dengan fitroh manusia sehingga pelaksanaan akidah 

menimbulkan keterangan dan ketentraman;  

c. Akidah islam diansumsikan sebagai perjanjian yang kokoh, maka dalam 

pelaksanaanya akidah harus penuh dengan keyakinan tanpa disertai dengan 

kebimbangan dan keraguan;  

d. Akidah islam tidak hanya diyakini, lebih lanjut perlu pengucapan dengan 

kalimat “thayyibah” dan diamalkan dengan perbuatan yang saleh; 

e. Keyakinan dalam akidah islam merupakan maslah yang supraempiris, maka 

dalil yang digunakan dalam pencarian kebenaran. Tidak hanya berdasarkan 

                                                           
21 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi       (Konsep 

Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung Remaja Rosda Karya, 2005), h. 130 
22 Taufik Yumansyah, Buku Akidah Akhlak cetakan pertama, (Jakarta: Grafindo Media 

Pratama, 2008), h. 3. 
23 Hamdani Ihsan, A. Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 

h. 235. 
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indra dan kemampuan manusia melainkan membutuhkan usaha yang dibawa 

oleh Rosul Allah SAW.24 

 

Dilihat dari segi bahasa (etimologi) perkataan akhlak adalah bentuk jama’ 

dari bentuk dari kata khuluqun yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku 

dan tabbiat.25kalimat tersebut mengungkap segi-segi persesuaian dengan 

perkataan kholqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kholiq 

yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan.26 

Kemudian Ibnu Athir sebagaimana yang diungkapkan oleh Humaidi 

Tatapangarsa mengatakan hakekat makna khuluq itu adalah gambaran batin 

manusia yang tepat (sikap dan sifatsifatnya), sedangkan kholqu merupakan 

gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi rendah tubuhnya dan lain 

sebagainya).27 

Jadi berdasarkan sudut pandang keabsahan esensi akhlak dalam pengertian 

sehari-hari disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun, tata krama 

(versi bahasa Indonesia), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disamakan dengan 

moral atau etika. 

Menurut bahasa Yunani istilah akhlak dipengaruhi istilah Ethos, atau Ethicos 

atau etika (tanpa memakai huruf H) yang mengandung arti etika yang bermakna 

                                                           
24 Muhaimen et at. Kawasan dan Wawasan Study Islam, (Jakarta: Kencana Wardana 

Media,2005), h. 259. 
25 Zahruddin A R dan Hasanudin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 1.  
26 Syaikh Mustofa, Qowa’idul Lughah, (Wazirotul Ma’arif Al-Umumiyah), h. 41. 
27 Ibid, h.50 
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usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya, pikirnya untuk memecahkan 

masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik. Dan etika itu adalah 

sebuah ilmu bukan sebuah ajaran. 28 

Adapun secara terminologi ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan 

oleh para ahli diantaranya: 

a. Hamid Yunus sebagaimana dikutip oleh Asmara mengatakan: akhlak adalah 

sifat-sifat manusia yang terdidik.29  

b. Ahmad Amin dikutip oleh Asmaran mengatakan: Akhlak adalah kehendak 

yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu disebut 

akhlak, keadaan seseorang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tanpa melalui pertimbangan pikiran.30  

c. Farid Ma’ruf sebagaimana dikutip oleh Zahrudin dan Hasanuddin Sinaga 

mengatakan bahwa Akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan 

perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan 

pikiran  terlebih dahulu.31  

d. Abdullah Diros berpendapat bahwa akhlak yakni sesuatu kekuatan dalam 

kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar dan yang jahat. Menurut Diros 

perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari akhlak 

tersebut apabila dipenuhi dua syarat yaitu: 

1) Perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama 

sehingga menjadi kebiasaan.  

2) Perbuatan tersebut bukan karena tekanan dan dilakukan atas dorongan emosi 

jiwanya seperti paksaan dari orang lain menumbulkan kekuatan, atau 

bujukan dengan harapan yang indah dan lain sebagainya.32 

 

Dari beberapa paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa seseorang yang 

memiliki akhlakul karimah hidupnya akan terasa tenang dan bahagia karena 

                                                           
28 Zahruddin A R dan Hasanudin Sinaga,Op.Cit. h. 2-3 
29 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.1.  
30 Ibid., hal. 2.  
31 Zahrudin A R dan Hasanudin Sinaga, Op.Cit, h.6.  
32 Humaidi Tatapangarsa, Op.Cit., hal. 16. 
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terhindar dari sifat-sifat buruk. Namun sebaliknya seseorang yang akhlaknya 

buruk, maka hidupnya akan merasa tidak tenang dan resah. Akhlak memang 

bukanlah barang mewah yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan, tetapi akhlak 

merupakan pokok/sendi kehidupan yang esensial, yang harus dimiliki dan menjadi 

anjuran dari agama (Islam). 

Pendidikan atau mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

sebagai bagian integral dari pendidikan Agam Islam, memang bukan satu-satunya 

faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa. Tetapi 

secara substansial mata pelajaran pelajaran Akidah Akhlak memiliki konstribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memperaktikkan nilai-

nilai keyakinan keagamaan (tauhid) dan akhlakul karimah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Dasar Akidah Akhlak 

Dasar akidah Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits. Di dalam AlQur’an 

banyak disebutkan pokok-pokok akidah seperti cara-cara dan sifat Allah, malaikat, 

kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga dan neraka. Mengenai pokok-pokok atau 

kandungan akidah Islam, antara lain disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 285 sebagai berikut: 
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ِ  ٱلرذُسوُل  َءاَمنَ  ِِ ب  ِ ِمن رذ نزَِل إََِلِۡ
ُ

ٓ أ ِ  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  وَ  ۦبَِما ِ ُُكٌّ َءاَمَن ب ِ  ٱّللذ ئَِكتِِ  ۦَوَمَلَٰٓ
 ِ ِ  ۦَوُكُتبِِ رُُسلِِ ِ  ۦَو ِن رُُّسلِِ َحد  م 

َ
ُِق َبۡۡيَ أ ۖۡ ُغۡفَرانََك  ۦ  ََل ُنَفر  َطۡعَنا

َ
َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َنا ِإَوََلَۡك  ۡ  َربذ   ٢٨٥َمِصرُي ٱل
 

Artinya: “Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan 

kepadanya (AlQur’an) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-

rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari 

rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. Ampunilah 

kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.” (Q.S. Al-Baqarah: 

285). 33 

 

Allah SWT telah menunjukkan tentang gambaran dasar-dasar akhlak yang 

mulia, sebagaimana yang tertera dalam firma-Nya, yaitu Q.S. Al A’raf ayat 199: 

ِ  ٱلَۡعۡفوَ  ُخذِ  ُمۡر ب
ۡ

ۡعرِۡض َعِن  ٱلُۡعۡرِف َوأ
َ

َِٰهلِۡيَ َوأ   ١٩٩ ٱلَۡج
 

Artinya: “Jadilah  Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta jangan pedulikan  orang-orang yang bodoh”.(Q.S. Al-A’raf: 199).34 

 

Akhlak merupakan satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap 

individu umat Islam. Hal ini didasarkan atas dari Rasulullah SAW yang begitu 

berakhlak mulia dan kita sebagai umatnya sudah selayaknya memiliki akhlak 

mulia ini. 

َٰلِِمَۡي  ا َظ ذا ُكنذ َِنآ إِن ََٰن َرب    ٢٩قَالُواْ ُسۡبَح
 

                                                           
33 Departemen Agama RI, Op Cit, h. 826. 
34 Departemen Agama RI, Op Cit, h. 237. 
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Artinya:“Dan Sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang 

luhur”. (Q.S. Al Qalam:4)35 

Pujian Allah ini bersifat individual dan khusus hanya diberikan kepada Nabi 

Muhammad karena kemuliaan aqlaknya. Dengan lebih tegas Allahpun 

memberikan penjelasan secara transparan bahwa aqlak Rasulullah SAW sangat 

layak untuk dijadikan standar moral bagi umatnya. Sehingga layak untuk dijadikan 

idola yang diteladani sebagai suritauladan yang baik (Uswatun Hasanah), melalui 

firman-Nya: 

دۡ  َُ ۡم ِِف رَُسوِل  لذ ِ ََكَن لَُك ْ  ٱّللذ ۡسَوٌة َحَسَنةٞ ل َِمن ََكَن يَرُۡجوا
ُ

َ أ رَ ٱٓأۡل ٱَۡلَۡومَ وَ  ٱّللذ  ِخ
َ َوَذَكَر    ٢١َكثرِٗيا  ٱّللذ

 

Artinya: “Sesungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) yaitu bagi orang  yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat  Allah”. (Q.S. AlAhzab: 

21). 36 

 

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa Rasulullah merupakan contoh 

yang layak ditiru dalam segala sisi kehidupannya. Disamping itu ayat tersebut juga 

mengisyaratkan bahwa tidak ada satu “sisi gelap” (kejelekan) pun pada diri 

Rasulullah SAW. Karena semua sisi kehidupanya dapat ditiru dan diteladani. Ayat 

diatas juga mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW sengaja dijadikan oleh Allah 

                                                           
35 Departemen Agama RI, Op Cit, h. 826. 

36 Departemen Agama RI, Op Cit, h. 826. 
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SWT untuk menjadi pusat akhlak umat manusia secara universal, karena 

Rasulullah SAW diutus sebagai “Rohmatan lil ‘alamin”. 

Karena kemudian akhlak Rasulullah SAW tersebut itulah, maka Allah SWT 

memberitahukan kepada kepada Muhammad untuk menjalankan misi 

menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia agar mencapai akhlak yang mulia. 

3. Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam  

pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak 

ditinjau oleh pendidikan. Demikian halnya dengan pendidikan agama Islam, maka 

tujuan pendidikan agama Islam itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh 

pendidikan agama Islam dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan agama Islam. 

Dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan 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. 

Tentang tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan agama Islam 

tidak jauh beda. Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah bertujuan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta 

didik tentang Agam Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 
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berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta 

untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.37 Jadi mata 

pelajaran akidah akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan siswa yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta 

pengalaman siswa tentang akidah dan akhlak Islam, sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan peribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.38 

4. Fungsi dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Fungsi pendidikan Agama Islam merupakan kegunaan Pendidikan Agama 

Islam khususnya kepada peserta didik, karena tanpa adanya fungsi atau kegunaan 

Pendidikan Agama Islam maka tidak akan tercapai tujuan Pendidikan Agama 

Islam. Fungsi pendidkan Agama Islam khususnya Mata pelajaran Akidah Akhlak 

di madrasah berfungsi sebagai :  

a. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat;  

                                                           
37  Abdul Majid dan Dian Andayani, Op.Cit. h. 135.  
38 Tim Perumus Cipayung, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pengelolaan Kurikulum Berbasis 

Madrasah (Mata Pelajaran Akidah Akhlak Untuk Madrasah Tsanawiyah), (Departemen Agama Ri, 

2003), h. 1.  
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b. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak 

mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu 

dalam lingkungan keluaraga;  

c. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkunga fisik dan sosial 

melalui akidah akhlak;  

d. Perbaikan kesalahan-kesalan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam 

keyakinan pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari;  

e. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkunganya atau dari 

budaya asing yang akan di hadapinya sehari-hari;  

f. Pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak, serta 

sistem dan fungsionalnya;  

g. Penyaluran siswa untuk mendalami Akidah akhlak ke lembaga pendidikan 

yang lebih tinggi.39 

Tentang fungsi pendidikan agama Islam telah banyak disebutkan diatas, 

yang mana fungsi-fungsi tersebut harus diketahui dan dimiliki oleh peserta didik 

serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta didik 

diharapkan dapat menjadi muslim yang kaffah serta berakhlakul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari dan di lingkungan masyarakat. 

Cakupan pembahasan kurikulum dan hasil belajar Pendidikan Akidah 

akhlak di Madrasah Tsanawiyah meliputi: 

                                                           
39 Ibid. h. 1.  
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Pertama, aspek akidah terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, mustahil 

dan jaiz Allah, keimanan kepada kitab Allah, rasul Allah, sifat-sifat dan 

mu’jizatny, dan hari Akhir. 

Kedua, aspek akhlak terpuji yang terdiri atas Khauf, raja’, taubat, tawadlu’, 

ikhlas, bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekat yang kuat, ta’aruf, ta’awun, 

tasamuh, jujur, adil, amanah, menepati janji, dan bermusyawarah. 

Ketiga, aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, munafik, namimah, dan 

ghibah.40 

 

C. Lingkungan Pondok Pesantren 

Lingkungan itu sebenarnya mencakup segala material dan stimulus di dalam 

dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis maupun social – kultural. 

Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi dan material jasmaniah di dalam 

tubuh dan kesehatan jasmani. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap 

stimulasi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam konsesi, kelahiran sampai 

matinya. Secara sosio – kultural, lingkungan mencakup segenap stimulasi, interaksi, 

dan kondisi dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. 

Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat 

mendidik, masyarakat tempat anak bergaul juga bermain sehari – hari dan keadaan 

alam sekitar dengan iklimnya, flora dan faunanya.41 

                                                           
40 Ibid., h.  3.  
41 Dalyono, Op.Cit, h. 129. 
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Pondok pesantren adalah gabungan dari dua kata, yakni pondok dan 

pesantren. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab fundug, yang berarti hotel atau 

asrama, atau dalam pengertian lain pondok adalah asrama-asrama para santri yang 

disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu. Sedangkan istilah 

pesantren berasal dari kata santri.  

Santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji”. Kata Shastri 

berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku -

buku tentang ilmu pengetahuan.42 

Dengan kata lain, Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama 

Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) 

di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seseorang atau 

beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen 

dalam segala hal. Menurut lembaga Research Islam, pesantren adalah “suatu tempat 

yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-pelajaran agama Islam 

sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya”. Atau dapat juga difahami Pondok 

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh ditengah masyarakat dengan 

ciri, santri (murid) diasramakan dalam proses mencari dan mendalami ilmu agama 

dibawah asuhan dan bimbingan Kyai dan ustad yang berkharisma.  

                                                           
42 Effendi Y. Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah. (Online) http://yusufeff84.wordpress. 

com/2010/04.13/pondok-pesantren-madrasah-dan-sekolah/ diakses tanggal 15 September 2017. 
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Dalam dunia pesantren, terdapat lima elemen dasar yang menjadi unsur 

pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kyai .43 Lima 

elemen dasar yang menjadi unsur pesantren adalah sebagai berikut: 

1. Pondok 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang 

lebih menekankan aspek moralitas kepada santri dalam kehidupan ini karenanya untuk 

nilai-nilai tersebut diperlukan gemblengan yang matang kepadanya, dan untuk 

memudahkan itu diperlukan sebuah asrama sebagai tempat tinggal dan belajar di bawah 

bimbingan seorang kyai. Pada kebanyakan pesantren dahulu, seluruh komplek bukan 

merupakan milik kyai saja, melainkan milik masyarakat, hal ini disebabkan karena para 

kyai sekarang memperoleh sumber-sumber keuangan untuk membiayai pendanaan dan 

perkembangan pesantren dari masyarakat.  

2. Masjid 

Masjid merupakan elemen yang paling penting, sebab masjid merupakan 

tempat pusat kegiatan yang ada bagi umat Islam. Pendidikan formal yang ada dalam 

Islam berawal dari Masjid, dengan kegiatan halaqah yang diadakan didalamnya.44  

Begitu juga dalam pondok pesantren, masjid di jadikan sebagai pusat pendidikan, dan 

merupakan manivestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisionaI. 

Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam tradisional terpusat pada 

masjid.  

                                                           
43 Effedi, Ibid. 
44 Effendi. Ibid. 
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Selain itu, seorang kyai yang ingin mengembangkan pasantren biasanya yang 

pertama didirikan adalah masjid di dekat rumahnya karena dengan demikian berarti Ia 

telah memulai sesuatu dengan simbol keagamaan yaitu Masjid yang merupakan rumah 

Allah, dimana di dalamnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho Allah SWT .  

3. Santri 

Santri adalah siswa yang tinggal di pesantren guna menyerahkan diri, ini 

merupakan prasyarat mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik kyai 

dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang kyai, 

dengan mengikuti segenap kehendaknya dan melayani segenap kepentingannya. 

Pelayanan harus dianggap sebagai tugas kehormatan yang merupakan ukuran 

penyerahan diri itu. Kerelaan kyai ini, yang dikenal dipesantren dengan nama 

"barokah", adalah alasan tempat berpijaknya santri di dalam menuntut ilmu. Ada dua 

kelompok santri yaitu: 

a. Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dan daerah yang jauh dan menetap 

dalam pondok pesantren.  

b. Santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling 

pesantren yang biasanya tidak menetap di pesantren .45  

4. Kitab  

Kitab Kuning, pada umumnya dipahami sebagai kitab-kitab keagamaan 

berbahasa Arab, mengunakan aksara Arab, yang dihasilkan oleh para ulama dan 

                                                           
45 Effendi. Ibid. 
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pemikir muslim lainnya di masa lampau, khususnya yang berasal dari Timur Tengah. 

Kitab Kuning mempunyai format sendiri yang khas dan warna kertas "kekuning-

kuningan". Harus diakui, sulit untuk melacak kapan waktu persis mulai terjadinya 

penyebaran dan pembentukan awal tradisi kitab kuning di Indonesia. Historiografi 

tradisional dan berbagai catatan baik lokal maupun asing tentang penyebaran agama 

Islam di Indonesia, tidak menyebutkan judul- judul kitab yang digunakan di dalam 

masa-masa awal perkembangan Islam di Indonesia. Meski ada beberapa historiografi 

tradisional, seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu, dan semacamnya juga 

menyinggung masalah-masalah yang berkenaan dengan syari’ah atau fiqih dan 

masalah-masalah keimanan. 

Mereka umumnya tidak memberikan rujukan kepada kitab-kitab tertentu. 

Begitu pula, kitab undang-undang di berbagai kesultanan, yang sering mengutip 

ketentuan-ketentuan fiqih Syafi’i misalnya, juga tidak menjelaskan kitab rujukannya 

dan tentu saja tidak menyinggung apakah kitab-kitab itu juga bisa ditemukan di 

Nusantara. Penelitian Van den Berg tentang buku- buku yang digunakan di lingkungan 

pesantren di pulau Jawa dan Madura pada abad 19 memang mendaftar adanya kitab-

kitab yang ditulis para ulama Timur Tengah sejak abad 9 dan seterusnya, tetapi ini tidak 

berarti bahwa kitab-kitab itu telah beredar di Indonesia tak lama setelah kitab-kitab 

tersebut ditulis pengarang atau penyalinnya di Timur Tengah. 

5. Kyai 

Kyai merupakan unsur kunci dalam pesantren, karena itu sikap hormat 

(takzim) dan kepatuhan mutlak terhadap kyai adalah salah satu nilai pertama yang 
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ditanamkan kepada santri”. Rasyid menambahkan, Kyai dan santri akan berinteraksi 

secara kontiniu dan lama di pesantren, sehingga seluruh kegiatan santri dapat diawasi 

dan dibentuk oleh kyai.46 

Kyai dengan karomahnya, adalah orang yang senantiasa dapat memahami 

keagungan Allah dan rahasia alam. Dengan demikian, kyai dianggap memiliki 

kedudukan yang tidak terjangkau, utamanya oleh orang biasa. Karena karomahnya, 

santri dan masyarakat menyerahkan kekuasaan yang luas pada kyai, dan biasanya 

mereka percaya hanya orang-orang tertentu yang bisa mewarisi karomahnya tersebut 

seperi keturunannya dan santri kepercayaannya. 

 

D. Karakteristik Pendidikan Pondok Pesantren dan Umum 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah 

memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya. Ini 

tertera dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 bahwa sebuah 

lembaga bisa disebut sebagai pondok pesantren jika memiliki unsur kyai atau sebutan 

lain yang sejenis, pondok atau asrama, masjid atau musholla dan pengajian kitab 

kuning atau dirasah. 47 

                                                           
46 Effendi, Ibid. 
47 Peraturan Menteri Agama RI No.13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Bab 

II Pasal 5  
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Menurut Zamakhsyari Dhofir sebagaimana yang dikutip Binti Maunah, jika 

orang masuk di sebuah pondok pesantren, maka akan dijumpai beberapa unsur 

diantaranya adalah kyai, santri, masjid dan pengajian kitab klasik48  

Ciri-ciri tersebut juga dimiliki oleh pondok pesantren modern namun pondok 

pesantren modern sudah dilengkapi dengan sistem dan metode yang modern pula, 

sehingga mampu memberikan nuansa kritis  dan berwawasan luas bagi santrinya. 

Selain itu, penguasaan ilmu alat berupa bahasa asing (Arab dan Inggris) yang kemudian 

digunakan sebagai bahasa sehari-hari adalah cirri lain dari pondok pesantren modern. 

Dengan penguasaan bahasa asing (Arab dan Inggris), akan memungkinkan santri untuk 

mengakses bacaan dan buku-buku umum, termasuk juga kepustakaan asing baik dari 

kitab dan bacaan klasik maupun modern.49 

Adapun sistem pendidikan model pesantren paling tidak memiliki delapan 

karakteristik, yaitu:  

a. Sistem pendidikan berasrama, dimana tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah 

dan masyarakat menjadi kesatuan yang padu.  

b. Santri merupakan subjek dari proses pendidikan. Mereka mengatur kehidupan 

mereka sendiri (self governance) melalui berbagai aktifitas, kreatifitas dan interaksi 

sosial yang penting bagi pendidikan mereka.  

                                                           
48 Binti Ma‟unah, Tradisi Intelektual Santri dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan 

Pesantren di Masa Depan, (Yogyakarta: Teras, 2009), 25   
49 Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritik Nurkholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 115-116  
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c. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang berasal dari, dikelola oleh dan untuk 

masyarakat.  

d. Terkait dengan orientasi kemasyarakatan. Artinya santri dididik agar menjadi 

anggota masyarakat yang mandiri, bermanfaat dan tidak canggung untuk terjun ke 

masyarakat.  

e. Pengajaran formal dan informal lebih terintegrasi, sehingga pembentukan karakter 

dan kepribadian didasarkan pada jiwa, falsafah hidup dan nilai-nilai pesantren serta 

transfer of knowledge lebih membumi. 

f. Hubungan antara anggota masyarakat berlangsung dalam ukhuwah islamiyah yang 

bersumber dari tauhid dan prinsip-prinsip akhlak mulia. Suasana ini tertanam dalam 

jiwa santri dan menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat 

di luar pondok  

g. Pendidikan pesantren didasarkan pada prinsip-prinsip keikhlasan, kejuangan, 

pengorbanan, kesederhanaan, kemandirian, dan persaudaraan. 

h. Kyai atau pimpinan berfungsi sebagai central figure dan moral force bagi para santri 

dan penghuni pesantren yang jarang didapati dalam sistem pendidikan selain 

pesantren.50 

Sedangkan sistem pendidikan umum atau pengajaran yang berpusat pada 

masyarakat memiliki karakteristik sebagai berikut:  

 

                                                           
50 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern Gontor, 

(Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 33  
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a. Pengajaran berorientasi pada masyarakat                                

b. Pengajaran bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat  

c. Kurikulum yang menjadi landasan pengajaran terdiri dari proses-proses dan 

masalah sosial  

d. Kegiatan belajar memadukan antara kegiatan serba langsung di masyarakat dengan 

kegiatan belajar yang bersumber dari buku teks.  

e. Disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama bukan berdasarkan paksaan 

atau kebebasan mutlak.  

f. Metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk 

memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok  

g. Bentuk hubungan dan kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari 

sumber sumber masyarakat, menggunakan sumber sumber tersebut, dan 

memperbaiki masyarakat tersebut.  

h. Strategi pengajaran meliputi karyawisata, manusia (narasumber), survey 

masyarakat, berkemah, kerja pengalaman, pelayanan masyarakat, proyek perbaikan 

masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. 

Sebenarnya yang harus diketahui, pondok pesantren adalah bentuk renspon dari 

perubahan, jadi ia tidak immune terhadap perubahan (yang berubah adalah sistem dan 

materi pesantren, bukan jiwa dan falsafah hidupnya) sehingga akan dapat selalu relevan 

dan kompatibel dengan perkembangan yang ada. Perubahan tersebut juga dilakukan 

dengan hati-hati. Bentuk kehati-hatian pondok pesantren dalam menyikapi 
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perkembangan dan perubahan adalah tetap memegang prinsip dasar dunia pesantren 

dalam melakukan perubahan. 

 

E. Kerangka Pikir 

Belajar adalah perubahan tingkah laku, sikap, nilai, pengetahuan, dan 

sebagainya yang dialami seseorang dari hasil pengalamannya dalam interaksinya 

dengan lingkungan oleh orang tersebut. Hasil dari belajar seseorang adalah orang 

memiliki tingkah laku, keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sebagainya lebih baik dari 

sebelum seseorang mendapatkan pembelajaran. Berhasil tidaknya seseorang dalam 

pembelajaran dapat di lihat salah satunya dari hasil belajar yang didapat oleh orang 

tersebut.  

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar individu. Lingkungan yang 

diambil disini adalah lingkungan dari pondok pesantren dan lingkungan dalam rumah. 

Lingkungan pondok pesantren dan rumah di ambil sebagai faktor eksternal yang 

berpengaruh karena rata-rata hasil belajar yang dicapai oleh siswa yang tinggal di 

pondok pesantren dengan siswa dari sekolah lain hasilnya mengalami perbedaan.  

Berdasarkan uraian di atas untuk menggambarkan bagaimana perbedaan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak yang tinggal di pondok pesantren 

dan yang tinggal dirumah dapat dijelaskan secara teoritis dalam skema kerangka pikir 

berikut ini : 
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Gambar 1 

Skema Kerangka Pikir 

 

 

D. Hipotesis  

     Hipotesis merupakan Jawaban sementara terhadap perumusan masalah 

penelitian, oleh sebab itu perumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat atau pertanyaan.51 

1. Hipotesis Penelitian 

Ada perbedaan hasil belajar Akidah Akhlak antara siswa yang tinggal di pondok 

pesantren dengan yang tinggal di luar pondok pesantren pada siswa Kelas VIII 

MTs Swasta Nurul Ulum Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 

Ajaran 2017/2018 

2. Hipotesis Statistik 

𝜇1 dan  𝜇2 rata-rata hasil belajar 

𝐻𝑎 ∶  𝜇1 ≠ 𝜇2 , nilai 𝜇1 tidak sama dengan nilai 𝜇2 berarti ada perbedaan. 

 

                                                           
51 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D,  (Bandung: 

Alfabeta. 2011) h. 4. 
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