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BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Keikut Sertaan

Keikut sertaan berasal dari kata kerja “ikut serta” yang menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia berarti “turut (bekerja, makan, dsb) bersama-sama”.

Diberi imbuhan ke-an menjadi keikutsertaan yang berarti perihal ikut serta atau

tindakan ikut serta.1 Dalam Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, ikut serta berarti

berpartisipasi, berperan serta, mengikuti, terlibat, turut. Sedangkan keikutsertaan

berarti kesertaan, keterlibatan, kontribusi, partisipasi, peran serta.2

Ikut serta juga dapat disebut dengan partisipasi, karena partisipasi berarti

pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Pengertian partisipasi menurut

Moelyarto  Tjokrowinoto yang dikutip oleh Suryosubroto, bahwa partisipasi

adalah “penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang

mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi

tercapainya tujuan-tujuan, bersama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut”.3

Adapun konsep partisipasi menurut ensiklopedia pendidikan yang dikutip

oleh B. Suryosubroto adalah,” suatu gejala demokratis dimana orang terlibat

dalam perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab

1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
2005, Balai Pustaka), hal. 422

2Depdiknas, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, (Bandung:Mizan, 2009), hal. 235
3 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),

hal. 293
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sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya, dan partisipasi itu menjadi

lebih baik dalam bidang-bidang fisik maupun mental serta penentuan

kebijaksanaan”.4

Menurut Keith Davis dalam Hesel Nogi S. yang dikutip oleh Arief Budi

Hernawan, menyatakan bahwa “Participation is defined as an individual as mental

and emotional involvementin a group situation that encourages him to contribute

to group goals and to share responsibility for them”.

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada

tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Menurut

Keith Davis dan John W. Newstrom, ada tiga gagasan penting dalam definisi

iniyakni: (1) Keterlibatan mental dan emosional, (2) Motivasi kontribusi, (3)

Menerima tanggung jawab.

Partisipasi lebih menitikberatkan keterlibatan mental dan emosional yang

bersifat psikologis dibandingkan fisik. Hal ini berarti tidak hanya keterampilan

yang terlibat, namun perasaan juga ikut terbawa dalam partisipasi.5 Berdasarkan

pengertian di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur partisipasi adalah sebagai

berikut:

a. Keterlibatan anggota dalam segala kegiatan yang dilaksanakan

4 B. Suryosubroto, Ibid.,hal. 293
5 Arief Budi Hernawan, “Pengaruh Partisipasi Kegiatan OSIS Dan Kecerdasan Emosional

Terhadap Kreativitas Belajar Siswa Kelas X Kompetensi Keahlian TITL SMK N 2 Pengasih”,Skripsi
(Yogyakarta: Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Teknik Elektro UNY, 2013), hal. 12-13.
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b. Kemauan anggota untuk berinisiatif dan berkreasi dalam kegiatan.

Menurut Dewa Ketut Sukardi yang dikutip oleh Melania Fandika dkk dalam

jurnal penelitian pendidikan mereka yang mengungkapkan bahwa

ekstrakurikuleryaitu, “ bentuk kegiatan yang dilakukan di luar jam tatap muka,

dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah”.6Organisasi adalah bentuk

kerja sama yang sistemik antara sejumlah orang untuk memenuhi tujuan yang

telah ditetapkan bersama”. Para anggota organisasi yang berbeda-beda fungsinya

itu mengelola tujuan kolektif berdasarkan struktur hierarki yang relatif stabil.7

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengukur partisipasi siswa dalam

organisasi dapat dilihat dari seberapa jauh keterlibatannya dalam organisasi

dimana mereka menjadi anggotanya. Banyak faktor yang memengaruhi

tumbuhnya partisipasi anggota suatu kelompok atau organisasi, antara lain sebagai

berikut:

a. Adanya daya tarik dari objek yang bersangkutan

b. Karena diperintahkan untuk berpartisipasi.

c. Adanya manfaat bagi dirinya

Dengan demikian kegiatan ekstrakurikuler sebagai organisasi siswa di

sekolah agar dapat melibatkan semua siswa harus menyelenggarakan jenis

kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memiliki manfaat bagi dirinya

6 Melania Fandika, dkk, “ Pengaruh Keterlibatan Siswa Dalam Organisasi Ekstrakulikuler
Terhadap Budi Pekerti Siswa SMA Negeri 15 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013”, Jurnal
Penelitian Pendidikan (Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,
2013), hal. 8

7 Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 51



17

sebagai sarana pendewasaan diri dan penyaluran bakat-bakat potensial mereka

serta dapat meningkatkan pengayaan siswa yang bersifat kognitif, afektif dan

psikomotor, disamping kepala sekolah harus memerintahkan siswa mengikutinya.

Partisipasi masing-masing siswa dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler berbeda-

beda baik dalam usaha maupun cara untuk mencapai yang diharapkan. Untuk

mengukur partisipasi anggota dalam organisasi ditentukan oleh8:

a. Tingkat kehadiran dalam pertemuan/kegiatan

b. Jabatan yang dipegang

c. Pemberian saran, usulan, kritik dan pendapat bagi peningkatan organisasi

d. d.Kesediaan anggota untuk berkorban

e. Motivasi anggota

Menurut Miller Mayeer yang dikutip Tim Dosen IKIP Malang, mengatakan

bahwa keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler akan memberikan

sumbangan yang berarti bagi peserta didik agar dapat memenuhi kebutuhan yang

diminati untuk memeroleh pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai mata

pelajaran yang pada suatu hari dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam

kehidupan sehari-hari.

Ekstrakurikuler dapat membawa siswa pada kesadaran atas pribadi, sesama,

lingkungan dan Tuhan-nya, dengan kata lain dapat meningkatkan keimanan dan

ketaqwaannya.9 Jadi, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan siswa dalam

8 B. Suryosubroto, Op.cit.,hlm. 295-302
9 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa, (Yogyakarta: Teras,

2012), hlm. 166
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organisasi/ekstrakurikuler adalah seberapa besar seorang siswa terlibat di dalam

kegiatan organisasi itu baik fisik maupun mental sehingga dapat menjadikan

partisipasinya itu bermanfaat bagi dirinya.

2. Kerohanian Islam (Rohis)

a. Pengertian Kerohanian Islam (Rohis)

Kerohanian Islam adalah kegiatan yang diseleng garakan di luar jam

pelajaran dalam rangka memberikan arahankepada peserta didik untuk dapat

mengamalkan ajaran agama yang  diperolehnya  melalui kegiatan belajar di

kelas, serta untuk mendorong pembentukan tingkah laku siswa sesuai dengan

nilai-nilai agama Islam.10

Dengan kata lain, kerohanian Islam ialah bentuk kegiatan yang dilakukan

diluar jam pelajaran yang bertujuan membentuk manusia terpelajar dan bertakwa

kepada Allah. Jadi, selain menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, peserta

didik juga menjadi manusia yang mampu menjalankan perintah-perintah Islam

b. Landasan Kerohanian Islam

Pengembangan kegiatan Kerohanian Islam merupakan bagian dari

pengembangan institusi sekolah. Berbeda dari pengaturan kegiatan intrakurikuler

yang secara jelas disiapkan dalam perangkat kurikulum, Kegiatan Kerohanian

Islam lebih mengandalkan inisiatif sekolah.11 Berikut ini landasan perlunya

diadakan di sekolah-sekolah, sebagai acuan kegiatan Kerohanian Islam :

10 Eviy Aidah Fitriyah, “Op.cit, hal. 66
11Novan Ardy Wiyani, Op.cit, hal. 164
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a) KEPMENDIKNAS RI No 125/U/2002 tentang kalender pendidikan dan

jumlah  jam belajar efektif di sekolah. Pengaturan kegiatan ekstrakurikuler

dalam keputusan ini terdapat pada BAB V pasal 9 ayat 2:”Pada tengah

semester 1 dan 2 sekolah melakukan kegiatan olahraga dan seni (porseni),

karyawisata, lomba kreatifitas atau praktek pembelajaran yang bertujuan

untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta

didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya”.

b) Lampiran KEPMENDIKNAS juga terdapat pernyataan “Liburan sekolah

atau madrasah selama bulan ramadhan didisi dan dimanfaatkan untuk

melaksanakan   berbagai   kegiatan yang diarahkan pada peningkatan

akhlak mulia, pemahaman atau amaliah agama termasuk kkegiatan

ekstrakurikuler lainnya yang bermuatan moral”

c. Fungsi dan tujuan Kerohanian Islam

Pada  era globalisasi yang  syarat dan  kompetensi dalam berbagai

sektor kegiatan, tidak terkecuali dalam sektor menuntut agar lembaga pendidikan

mampu menawarkan berbagai kelebihan yang bermanfaat bagi kemajuan peserta

didik di masa depan tidak mustahil akan menjadi pilihan masyarakat untuk

mnyekolahkan anaknya.

Kegiatan kerohanian Islam adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler

(ekskul) ikut mewarnai kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Bahkan

dewasa ini kegiatan ekskul cenderung menjadi ajang atau alat promosi bagi



20

sebuah sekolah dalam rangka mempublikasikan seluruh sendi kehidupan

diseluruh sekolah.12

Menurut PERMENDIKBUD No. 81A TAHUN 2013 tentang imple

mentasi pendidikan, ekstrakurikuler mempunyai fungsi dan tujuan diantaranya

sebagai berikut:13

a. Fungsi

Kegiatan Kerohanian Islam pada satuan pendidikan memiliki

fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir.

1) Fungsi pengembangan, yakni  bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi

untuk perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat,

pengembangan potensi, pemberian kesempatan untuk membentuk karak ter

dan pelatihan kepemimpinan.

2) Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggungjawab sosial peserta didik.

Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesem patan

kepada  peserta  didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek

ketrampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.

3) Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan

dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga

menunjang proses peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat

12 Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), hal. 60-61

13 PERMENDIKBUD No. 81A Tahun 2013 tentang Implemntasi Kurikulum
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menjadikan  kehidupan  atau  atmosfer sekolah lebih  menantang  dan

lebih menarik bagi peserta didik.

4) Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi

untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan

kapasitas.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan

adalah :

1) Kegiatan ekstrakurikuler   harus dapat meningkatkan kemampuan

kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik

2) Kegiatan Kerohanian Islam harus dapat mengembangkan bakat dan

minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan

manusia seutuhnya.

Adapun fungsi kerohanian Islam yang ada di sekolah dalam Skripsi

Eviy Aidah Fitriyah dapat dirumuskan sebagai berikut :14

a. Meningkatkan pemahaman terhadap agama sehingga mampu mengem

bangkan dirinya sejalan dengan norma-norma agama dan mampu

mengamalkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

budaya.

b. Menumbuh kembangkan akhlak Islami yang mengintegrasikan hubungan

dengan Allah, rasul, manusia, alam semesta, bahkan diri sendiri.

14 Eviy Aidah Fitriyah, “loc.cit, hal. 68
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c. Mengembangkan sensisitifitas peserta didik dalam melihat persoalan-

persoalan sosial-keagamaan sehingga menjadi insan yang proaktif

terhadap permasalahan social dan dakwah.

d. Melatih kemampuan peserta didik untuk bekerja dengan sebaik-baiknya,

secara mandiri maupun dalam kelompok.

e. Melatih sikap jujur disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab

dalam menjalankan tugas.

f. Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik

agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan, dan terampil.

g. Menumbuhkembangkan kemampuan  peserta didik untuk memecah kan

masalah sehari-hari.

d. Materi Kerohanian Islam

Sedangkan dari segi materi, ada beberapa hal yang diberikan dalam

bimbingan kerohanian Islam yang sasarannya adalah para siswa yang berada

dalam kesulitan spiritual yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dalam

dirinya sendiri seperti tekanan batin dan lain-lain. Dan faktor dari luar dirinya

seperti Implementasi lingkungan hidup yang menggoncangkan perasaan (disini

para lansia merasa tersingkir dari anggota keluarganya sendiri) dan penyebab

lain, yang dapat menimbulkan menurunnya mental yang rusak.

Diharapkan dengan adanya materi yang diberikan pada lansia dapat

memotivasi  lansia  dalam  kehidupannya  dan  dapat mengembalikan  rasa
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percaya diri. Dan secara garis besarnya materi bimbingan kerohanian Islam itu

dikategorikan dalam tiga pokok yaitu syari'ah, aqidah dan muamalah.

a) Keimanan (Aqidah)

Iman dalam arti arti khusus adalah “pengikraran yang bertolak

pada hati” obyeknya adalah Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-Nya, utusan-

Nya, hari akhir, dan kepada kepastian (takdir) baik dan buruk dari Allah. Atau

bisa juga diartikan sikap jiwa yang tertanam dalam hati yang dilahirkan

dalam perkataan dan perbuatan. Dokrin ini tertumpu pada kepercayaan

adanya Dzat Pencipta alam semesta. Pengucapan iman tercermin pada

pengucapan kalimat syahadah la illaha illa llah karna iman pada dasarnya

adalah percaya dan membenarkan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi

Muhammad adalah utusan Nya. Pengertian iman ini membawa tidak tidak

hanya kepada obyek-obyek rukun iman saja tapi mencakup juga pengimanan

atas kewajiban-kewajiban  sholat,  zakat, puasa, haji, dan semua larangan-

Nya.

Abul A’la al-Maududi dalam buku Toward Under Standing Islam

menyatakan bahwa iman adalah pengetahuan dan pengakuan (knowledge and

believe) seseorang yang menyatakan ke-Esaan Tuhan dan semua sifat- sifat,

undang-undag, ganjaran dan hukum-hukum Nya, kemudian percaya tanpa

ragu, maka orang itu dinamakan mukmin.15

15 M. Amin Sykur, Pengantar Studi Islam, (Semrang: CV. Bima Sejati, 2000), hal.33.
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b) Syari'ah

Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I, Mustafa Ahmad

az-zarqa'  menjelaskan  bahwa syri'ah adalah kumpulan perintah dan

hukum-hukum I'tiqadiyah maupun amaliyah yang diwajibkan oleh Islam

untuk diterapkan juga merealisasikan tujuannya yakni kebaikan dalam

masyarakat.16

c) Muamalah

Dalam  pengertian umum muamalah adalah bagian dari syariah

yang mengatur hubungan manusia dengan selain Allah. Sebagai imbangan

ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Dalam arti luas

muamalah diartikan dengan al-din (agama), yang meliputi muamalah

dengan Allah dan muamalah dengan makhluk. Dengan hal ini

dimaksudkan muamalah dalam arti hubungan dengan selain Allah.17

e. Indikator Indikator Keikutsertaan Siswa dalam Kerohanian Islam
(ROHIS)

Untuk mengukur keikutsertaan siswa dalam organisasi Kerohanian Islam

(ROHIS) ditentukan oleh lima indikator. Lima Indikator tersebut antara lain

sebagai berikut:

1) Tingkat kehadiran dalam pertemuan/kegiatan Keikutsertaan siswa dalam Rohis

dapat diketahui dengan mengukur intensitas atau seberapa sering seorang siswa

mengikuti pertemuan atau rapat dan juga kegiatan Rohis baik kegiatan harian

16Zarkasji Abdul Salam, Oman Fahurrohan Sw, Pengantar Ilmu Figih Ushul Fihg I
(Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1999), hal.4

17 M. Amin Syukur, Op. Cit. ,hal.115.
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seperti shalat berjamaah, kegiatan mingguan seperti mentoring, kegiatan

bulanan maupun kegiatan tahunan seperti PHBI, pesantren kilat, dsb

2) Jabatan yang dipegang Partisipasi dalam organisasi adalah keterlibatan

anggotanya secara fisik maupun mental. Menurut teoriorganisasi perilaku atau

The Behaviour Theory of Organization, baik atau tidaknya, berhasil atau

tidaknya organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah tergantung

dari perilaku atau sikap kelakuan dari para anggotanya. Menurut teori ini

masalah utama yang dihadapi organisasi adalah bagaimana mengarahkan para

anggota untuk berpikir, bersikap, bertingkah laku atau berperilaku sebagai

manusia organisasi yang baik.18Jadi keikutsertaannya dalam Rohis dapat dilihat

dari keterlibatannya dalam Rohis baik perannya sebagai pengurus, panitia

kegiatan, maupun sebagai anggota organisasi.

3) Pemberian saran, usulan, kritik dan pendapat bagi peningkatan organisasi

Keikutsertaan dalam suatu organisasi bukan hanya dilihat dari partisipasinya

secara fisik, namun juga sumbangan pemikiran berupa saran, usulan, ide, kritik,

inisiatif dan pendapat bagi kemajuan organisasi Rohis.

4) Kesediaan anggota untuk berkorban organisasi yang baik memerlukan dedikasi

dan loyalitas dari para anggotanya. Menurut Jumrowi yang dikutip oleh

Surysubroto mengemukakan bahwa bentuk partisipasi dalam sebuah kegiatan

ekstrakurikuler meliputi; partisipasi dalam memberikan buah pikir, partisipasi

tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi ketrampilan yang diberikan, dan

18 Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005), hal. 265
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partisipasi sosial yang diberikan sebagai kedekatan hati.19 Jadi, kesediaan

anggota untuk berkorban baik itu waktu, tenaga, harta benda, pikiran maupun

kreatifitas demi kemajuan organisasi Rohis merupakan salah satu cara untuk

mengukur keterlibatannya dalam organisasi tersebut.

5) Motivasi anggota Motivasi berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya

gerak, atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu

dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan.20Keikutsertaan anggota

dalam Rohis tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi, baik itu motivasi dari

dalam maupun dari luar dirinya. Beragam faktor yang mendorong siswa SMA

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Faktor-faktor tersebut dapat

dibedakan menjadi dua: (a) Faktor Internal, antara lain; motif keagamaan, motif

sosial, dan motif pribadi. (b) Faktor Eksternal, antara lain; materi

ekstrakurikuler keagamaan yang bermanfaat, metode yang digunakan menarik,

demi pergaulan, pembimbing yang berkualitas, evaluasi yang melibatkan

peserta, dorongan guru, untuk mendapatkan pengalaman organisasi.21

3. Budaya Religius

a. Pengertian Budaya Religius

Secara etimologi budaya atau culture, dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, adalah “pikiran, akal budi, hasil.” Sedangkan membudayakan adalah

19 B. Suryosubroto, Loc.cit, hal. 301
20Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.268.
21 Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk, Pendidikan Agama Di Indonesia (Gagasan dan Realitas),

(Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010), hal. 109
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“mengajar supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya,

membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya.”22 Dalam bahasa

Sansekerta kata kebudayaan berasal dari kata Budh yang berarti akal, yang

kemudian menjadi kata budhi atau bhudaya sehingga kebudayaan diartikan

sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa

budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan

unsur rohani dalam kebudayaan sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar

sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal

dan ihtiar manusia.23

Sedangkan pengertian secara terminologi, Koentjaraningrat mendefi

nisikan kebudayaan adalah “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil

karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri

manusia dengan belajar.”24

Pengertian kebudayaan di atas dapat diartikan gagasan karya

manusia yang dilakukan dengan pembiasaan. Salah satu metode yang diguna kan

dalam pendidikan Islam adalah metode pembiasaan. Metode ini mengajarkan

peserta didik untuk melaksanakan kewajiban dan tugas diper lukan  pembiasaan

agar pelaksanaan  kewajiban  dan tugas tersebut tidak merasa berat dilakukan

karena sudah terbiasa.

22 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 130-131

23 Supartono Widyosiswoyo, Ilmu Budaya Dasar, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 30-31
24 Koencoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 144
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“Kebiasaan mempunyai peranan penting  dalam kehidupan manusia,

karena kebiasaan akan menghemat kekuatan pada manusia.”25 Dengan

pembiasaan  jika hal-hal yang  ketika belum terbiasa dilakukan dengan  waktu

yang lama, maka dengan  pembiasaan akan lebih cepat karena terbiasa dari

rutinitas yang dilakukan terus menerus dan hal itu akan menghemat baik

tenaga maupun waktu.

John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menyebutkan

bahwa “Education is not infrenquently defined as consisting in the acquisition of

thos habits that effectan adjustment of an individual and his environment”26 yang

artinya pendidikan tidak selalu diartikan sebagai pencapaian kemahiran dari

kebiasaan yang berdampak penyesuaian pada individu dan lingkungannya.

Kemahiran seorang individu dapat diperoleh karena kebiasaan yang ia lakukan

sehingga menimbulkan sebuah peraturan untuk dirinya dan lingkungannya.

Sedangkan kebudayaan itu memiliki konsep, para ahli sosial mengartikan

konsep kebudayaan itu dalam arti yang sangat luas, yaitu seluruh total dalam

pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar dari nalurinya dan

karena itu hanya dicetuskan oleh manusia sesudah adanya suatu proses belajar.

Dan budaya diyakini mempunyai Implementasi terhadap kehidupan organisasi.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa  budaya adalah

sebuah pandangan hidup yang berupa nilai-nilai atau norma maupun

25 Abdurrahman Mas’ud, dkk, Paradigma Pendidikan Islam, ( Yoyakarta: Pustaka Pelajar,
2001), hal. 224

26John Dewey, Democrcy and Education, (New york: Macmillan Company, 1961), hal. 46
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kebiasaan yang tercipta dari hasil cipta, karya dan karsa dari suaru

masyarakat atau sekelompok orang yang didalamnya bisa berisi pengalaman atau

tradisi yang dapat memImplementasii sikap serta perilaku setiap orang tau

masyarakat.

Setelah menguraikan pengertian budaya, kini penulis akan mengulas

tentang pengertian religius. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan

ibadah agama  lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.27

Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman terdapat beberapa sikap

religius yang tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya

diantaranya ialah :

a) Kejujuran

Jujur atau kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya

menjadikan diri  sebagai  orang yang selalu  dapat  dipercaya.17 Hal ini

diwujudkan dengan perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri

sendiri maupun   pihak lain. Kejujuran merupakan perilaku yang

didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat

dipercaya, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.18 Rahasia untuk

meraih sukses  menurut mereka adalah  dengan selalu berkata  jujur.

Mereka menyadari justru ketidak jujuran pada orang lain pada akhirnya akan

mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang berlarut-

27 Ulil Amri Syafri, Op.cit, hal. xi
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larut.

b) Keadilan

Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada

semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun.

c) Bermanfaat bagi orang lain

Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri

seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “ sebaik- baik

manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain”

d) Rendah hati

Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau mendengarkan

pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan dan kehendaknya.

e) Bekerja efisien

mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat

itu dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya.

f) Visi kedepan

Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya. Kemudian

menjabarkan begitu rinci cara untuk menuju kesana.

g) Disiplin tinggi

Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat

penuh gairah dan kesadaran bukan dari keharusan dan keterpaksaan.
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h) Keseimbangan

Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan

hidupnya.

Setiap orang pasti memiliki kepercayaan baik dalam bentuk agama

ataupun non agama. Agama sendiri, mengikuti penjelasan intelektual Muslim

Nurcholish Madjid, bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan

melaaksanakan ritual-ritual tetentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku

manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah SWT.28

Dengan kata lain, agama dapat meliputi keseluruhan tingkah laku manusia

dalam hidup ini. Tingkah laku ituakan membentuk keutuhan manusia berbudi

luhur (akhlaqul karimah) atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan

tanggung jawab pribadi di hari kemudian.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa nilai religius merupakan nilai

pembentuk karakter yang sangat penting. Artinya manusia berkarakter adalah

manusia yang religius. Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa religius

tidak  selalu  sama dengan agama. Hal  ini  didasarkan  pada pemikiran  bahwa

banyak orang yang beragama namun tidak menjalankan agamanya dengan baik.

Mereka dapat disebut beragama tapi tidak religius. Sementara itu terdapat orang

yang perilakunya sangat religius namun kurang perduli terhadap ajaran agama. 29

Berkaitan dengan ini menarik menyimak pendapat Muhaimin yang

28 Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan
Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa. (Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 123

29 Ngainun Naim, Ibid., hal. 124
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menyatakan bahwa kata “religius” memang tidak selalu identik dengan kata

agama. Religius adalah pengahayatan dan implementasi ajaran agama dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam kerangaka character building, aspek religius perlu

ditanamkan secara maksimal. Penanaman nilai religius ini menjadi tanggung

jawab orang tua dan juga sekolah.

Menurut ajaran Islam, sejak anak belum lahir sudah harus

ditanamkan nilai-nilai agama agar si anak kelak menjadi manusia yang religius.

Dalam perkembangannya kemudian setelah anak lahir, penanaman nilai religius

juga harus intensif lagi. Di keluarga, penenaman nilai religius dilakukan dengan

menciptakan suasana yang memungkinkan terinternalisa sinya nilai religius

dalam diri anak. Khususnya orang tua haruslah men jadi tauladan bagi anak-

anaknya agar menjadi manusia yang religius.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa religius

merupakan serangkaian praktik perilaku tertentu yang dihubungkan dengan

kepercayaan yang dinyatakan dengan menjalankan agama secara menye luruh

atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari

kemudian.

b. Budaya Religius Sekolah

Budaya religius sekolah adalah nilai-nilai Islam yang dominan yang di

dukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah setelah

semua unsure dan komponen sekolah termasuk steak holders pendidikan. budaya

sekolah merujuk pada suatu system nilai, kepercayaan dan norma- norma yang
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dapat doterima secara bersama. Serta dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai

perilaku Islami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman

yang sama diantara seluruh unsure dan personil sekolah baik kepala sekolah,

guru, staf, siswa dan komite. Budaya religius sekolah mempunyai beberapa

manfaat yaitu:

a) Menjamin kualitas kerja yang baik

b) Membuka jaringan komunikasi dari segala jenis dan level komunikasi

c) Meningkatkan solidaritas

d) Meningkatkan kedisiplinana

e) Muncul keinginan untuk belajar dan berprestasi dengan baik

Budaya religius sekolah merupakan cara berfikir dan cara bertindak

warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagamaan). Seperti

firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah ayat 208 dan QS. An Nisa’ ayat 58:

                    
    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

                      



34

                  
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.

Di era globalisasi ini dunia pendidikan dihadapkan dengan berbagai

tantangan diantaranya adalah penjajah baru dalam bidang kebudayaan dan

tuntutan  masyarakat akan perlunya penegakan hak asasi manusia serta

perlakuan yang lebih adil, demokratis, manusiawi dan bijaksana. Penjajahan

kebudayaan yang   masuk antara lain ialah budaya barat yang bersifat

hedonisme. Yang berakibat manusia menjadi meremehkan nilai-nilai budi pekerti

dan juga agama karena dianggap tidak memberikan kontribusi secara material

dan keduniaan.30 oleh karena itu budaya religius sekolah sangatlah diperlukan

untuk mewujudkan pribadi manusia khususnya peserta didik agar tercipta

generasi muda yang religius dan taat pada agamanya.

Dalam tataran nilai, budaya religius dapat berupa semangat berkorban,

semangat persaudaraan, saling tolong menolong dan tradisi mulia yang lainnya.

Sedangkan dalam tataran perilaku budaya religius dapat berupa kebiasaan

sholat berjama’ah, gemar  shodaqoh, dan perilaku  baik lannya. Dengan

30 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-isu Kontemporer tentang
Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012) hal. 185
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demikian pada hakikatnya budaya religius sekolah adalah terwujudnya

nilai- nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dalam budaya

organisasi yang   diikuti oleh sel;uruh warga sekolah. Oleh karena itu

untuk membudayakan nilai-nilai keagamaan dapat dilakukan dengan beberapa

cara yakni melalui kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar, ekstrakulikuler dan

juga tradisi perilaku warga sekolah yang dilaksanakan secara kontinyu dan

konsisten di lingkungan sekolah. Itulah yang akan membentuk religius culture.

Saat ini usaha penanaman nilai-nilai religius dalam rangka mewujudkan

budaya religius sekolah dihadapkan  dengan berbagai tantangan  baik dari

internal sekolah maupun eksternal. Karena dalam sebuah lembaga pendidikan

tentunya terdiri dari latar belakang   individu yang berbeda dan juga

mengahadapi tantangan dunia luar yang begitu dahsyat tentunya sangat

berImplementasi pada peserta didik.

c. Proses terbentuknya budaya religius sekolah

Secara  umum budaya dapat  terbentuk prescriptive dan  juga dapat

secarra terprogram atau learning process atau solusi terhadap suatu masalah.

Yang pertama adalah pembentukan budaya religius sekolah melalui penurutan,

penganutan dan penataan terhadap suatu scenario (tradisi perintah). Yang kedua

adalah pembentukan budaya religius secara terprogram atau Learning process.

Pola ini bermula dari dalam diri seseorang yang dipegang teguh dan

diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap atau peilaku.
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Ada pula yang dimulai dari sebuah kebiasaan yang didisiplinkan, yaitu

suatu hal yang dikerjakan berulang-ulang setiap hari. Walaupun awalnya

dilakukan dengan paksaan, namun bila sesuatu itu dilakukan secara disiplin atau

istiqomah, akan menjadi sebuah budaya yang diterapkan di tempat tersebut. Hal

ini termasuk ke dalam jenis pembentukan budaya sekolah pola yang kedua,

yaitu budaya yang berawal dari sesuatu yang terprogram, sehingga menjadi

kebiasaan atau budaya.

Strategi yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan untuk membentuk

budaya religius sekolah diantaranya ialah melalui : (1) tauladan atau contoh. (2)

membiasakan hal-hal yang baik. (3) menegakkan disiplin. (4) memberikan

motivasi atau dorongan. (5) memberikan hadiah terutama psikologis. (6)

hukuman (7) penciptaan suasana religius bagi peserta didik.

Dalam tataran praktik keseharian nilai-nilai keagamaan yang telah

disepakati diwujudkan dengan bentuk sikap dan prilaku keseharian oleh semua

warga sekolah. Proses pengembangna tersebut dalap dilakukan  melalui  tiga

tahap yaitu: yang pertama sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati sebagai

sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang disekolah.

Kedua adalah penetapan action plan mingguan atau bulanan sebagi tahapan dan

langkah sistematis yang   dilakukan oleh semua pihak sekolah dalam

mewujudkan nilai-nilai agama yang telah disepakati tersebut. Ketiga yakni

pemberian pengahargaan terhadap prestasi warga sekolah seperti guru, tenaga
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kependidikan atau peserta didik sebagai usaha pembiasaan yang menjunjung

sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai yang

disepakati.

Budaya sekolah adalah elemen yang penting dalam sesebuah sekolah

dan  diImplementasii  oleh nilai  dan  kepercayaan yang  menjadi asas dam

visi sekolah. Selain itu, struktur dan sistem sekolah membolehkan sekolah

memilih cara bagaimana ia menjalankan aktiviti visi. Visi sekolah terdapat dalam

pernyataan dasar sekolah yang timbul daripada nilai dan kepercayaan sekolah.

Visi dan misi sangat penting  di dalam sesebuah sekolah, ini merupakan

matlamat sekolah dan hala tuju sekolah sesebuah sekolah. Visi dan misi

mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dalam membentuk wawasan sekolah dan

merupakan pemangkin setiap warga sekolah untuk mencapainya. Oleh itu, nilai

dan visi merupakan Implementasi yang penting dalam membentuk budaya

sekolah dan tanggungjawab warga sekolah untuk mencapainya. Ini adalah kerana

nilai dan visi adalah cermin sesebuah sekolah tersebut.

Terkait erat dengan lingkungan belajar baik khususnya disekolah,

haruslah diciptakan kondisi yang menghargai keberagamaan dan sikap toleransi

antar pemeluk gagama, dan intra agama masing-masing.31 Sehingga muncul

kesadaran pluralitas agama yang bersifat religius yang mempelajari dan

mengamalkan nilai-nilai agama sebhgai ruh agama itu sendiri. Maka komponen

31 Musthofa Rembangy, Pendidikan Transformatif Penguatan Kritis Merumuskan
Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi, (Yogyakarta : Teras, 2010) hal. 216
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belajar dalam rangka memahami kemajemukan, pluralitas, rasa hormat

menghormati dan lain sebagainya.32

Seperti tertuang dalam Undang-Undang Sikdiknas bab V tentang peserta

didik pasal 12 ayat 1 yang dijadikan dasar bagi lembaga pendidikan untuk

mengharuskan merekrut ratusan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan juga

pegangan penyelenggaraan pendidikan agama disekolah-sekolah guna

mewujudkan budaya religius  sekolah. Dalam pasal  12 ayat 1  (a) berbunyi:

setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh

pendidik yang seagama.33

Disamping itu di ayat 2 juga dijelaskan tentang kewajiban peserta didik

yakni: (a) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan

proses dan keberhasilan pendidikan (b)  ikut menanggung biaya

penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari

kewajiban   tersebut sesuai   dengan   peraturan perundang-undangan yang

berlaku.34

Disini komitmen pendidik dan pserta didik dalam membina kondisi

plural (keberagamaan) dan mengahargai agama yang dianut peserta didik menjadi

niscaya, baik dalam berfikir atau berpendapat, sikap dalam lingkungan sekolah,

32 Ibid., hal. 217
33 Tim Redaksi Fokusmedia, UU RI nomor 20 tahun 2003 SISDiKNAS, (Bandung: Fokus

Media, 2006) hal. 8
34 Ibid., hal. 9
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dan menciptakan kondisi yang religius serta memanifestasikan nilai- nilai agama

dalam lingkungan sekolah. 35

Dalam tataran symbol-symbol budaya pengembangan yang perlu

dilakukan adalah mengganti symbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan

ajaran dan nilai-nilai agama dengan symbol-simbol budaya yang agamis.

Perubahan symbol dapat dilakukan dengan mengubah cara berpakaian dengan

prinsip  menutup aurat,  pemasangan hasil karya peserta didik,  foto-foto dan

motto yang ,mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai keagamaan dan lainnya.

d. Wujud budaya religius sekolah

Dalam budaya religius sekolah terdapat beberapa bentuk kegatan yang

setiap hari dijalankan oleh peserta didik. Diantaranya ialah :

a) Membaca Al Qur’an

b) Hafalan surat yasin

c) Sholat dhuhur berjama’ah

d) Sholat dhuha

e) Pauh terhadap guru

f) Menggelar do’a atau istigitsah rutin29

e. Strategi dalam mewujudkan budaya religius sekolah

Di sekolah, ada banyak cara untuk menanamkan nilai religius ini. Pertama

yakni dengan pengembangan budaya religius sekolah yang rutin dilaksanakan

35 Musthofa Rembangy, Op.cit, hal. 218
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disetiap hari dalam pembelajaran.36 Kegiatan ini deprogram secara baik sehingga

siswa mampu menerima dengan baik. Dalam kerangka ini pendidikan merupakan

tanggung jawab bersama bukan hanya guru agama saja. Pendidikan agamapun

tidak hanya terbatas asek pengaetahuan semata tetapi juga meliputi aspek

pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan. Kedua, yakni

menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan dapat

menjadi laboratorium bagi penyam paian pendidikan agama.

Lingkungan dalam konteks pendidikan memang memiliki peranan yang

signifikan dalam pemahaman  dan penanaman nilai. Suasana  lingkungan

lembaga pendidikan dapat menumbuhkan budaya religius (religius culture).

Suasana lembaga pendidikan yang  ideal semacam ini dapat membimbing

peserta  didik agar mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan

semngat sehingga akhirnya menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas

dirinya.37

Ketiga, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal dalam

pembelajaran dengan materi pelajaran agama, namun juga  dapat dilakukan

diluar proses pembelajaran.38 Guru bisa memberikan pendidikan agama secara

spontan ketika mengahadapi sikap atau perilaku peserta didik yang tidak sesuai

dengan ajaran agama. Manfaat pendidikan ini adalah siswa atau peserta didik

akan segera tanggap menyadari   kesalahannya dan juga akan  segera

36 Ngainun Naim, Op.cit, hal. 125
37 Ibid., hal. 126
38 Ibid., hal. 126
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memperbaiki kesalahannya. Sehigga dapat menjadi hikamh bagi peserta didik

tentang perilaku yang baik dan yang kurang baik.

Keempat, menciptakan situasi keadaan religius. Tujuannya adalah untuk

mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian dan tata cara pelaksanaan

agama dalam kehidupan sehari-hari. Olah karena itu disekolah budaya religius

dapat diciptakan dengan cara pengadaan peralatan peribadatan, seperti tempat

shalat (masjid atau mushola), alat-alat sholat seperti mukena, peci, sajadah atau

pengadaan Al Qur’an. Di dalam ruangn akelas bisa ditempel kaligrafi, sehingga

peserta didik dibiasakan selalu melihat sesuatu yang baik.39 Cara lain ialah

sebagai seorang guru selalu member contoh yang terbaik bagi muridnya

misalnya selalu mengucapkan salam ketika hendak memulai atau mengakhiri

pelajaran dan ketika bertemu baik dengan guru maupun rekan sebayanya.

Kelima, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk

mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat, dan kreativitas pendidikan

agama dalam ketrampilan dan seni seperti membaca AlQur’an dengan lagu

(taghoni), membaca asmaul husna, adzan, sari tilawah, dll.

Keenam, menyelenggarakan berbagai macam perlombaan seperti cerdas

cermat untuk membiasakan dan melatih keberanian, kecepatan, dan ketepatan

menyampaikan pengetahuan dan mempraktikkan matri pendidikan Islam.

Perlombaan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi peserta didik,

membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat,

39 Ibid., hal. 127
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menambah wawsan dan juga membantu mengembangkan kecerdasan serta

kecintaan. Dengan perlombaan peserta didik akan mendapatkan pendalaman

pelajaran sehingga membantu mereka mencapai hasil belajar yang maksimal.

Nilai-nilai yang terkandung dalam perlombaan adalah nilai akhl;ak yakni

membedakan baik dan buruk, adil, jujur,amanah, jiwa positif, dan mandiri. 40

Ketujuh,  diselenggarakannya aktivitas  seni, seperti  seni suara, seni

music atau seni tari. Seni adalah sesuatu yang berarti dan relevan dalam

kehidupan. Seni menentukan  kepekaan peserta  didik dalam memberikan

ekspresi dan tanggapan dalam kehidupan. Seperti kemampuan akademisi,

social, emosional, budaya, moral, dan kemampuan pribadinya untuk

pengembangan spiritual.41

Sedangkan strategi untuk membudayakan nilai-nilai religius di lembaga

pendidikan dapat dilakukan melalui, pertama power strategi, yaitu strategi

pembudayakan agama di lembaga pendidikan dengan cara meggunakan

kekuasaan atau melalui people’s power. 39 people power disini adalah pemimpin

lembaga pendidikan yakni kepala sekolah. Dengan segala kekuasaan dan

kewenangannya kepala sekolah akan mengkondisikan sekolah agar berbudaya

religius Strategi ini dikembangkan melalui pendekatan perintah atau larangan.

Jadi melalui peraturan sekolah akan membentuk sanksi dan reward pada warga

sekolah sehingga warga sekolah secra tidak sadar akan membentuk suatu

40 Ibid., hal. 128
41 Ibid., hal. 129
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budaya, yang bila diarahkan ke religius akan tercipta budaya religius.. Kedua,

yakni persuasive strategi yang dijalankan lewat pembentukan opini dan

pandangan masyarakat atau warga pendidikan. strategi kedua dapat

dikembangkan melalui pembisaan. Misalnya membiasakan membaca Al Qur’an

atau bahkan hafalan surat yasin sehingga akan terbentuk budaya religius baru.

Ketiga yakni normative reducative. Normative adalah aturan yang berlaku di

masyarakat. Jadi melalui norma itulah dikaitkan dengan pendidikan akan

membentuk budaya religius di lembaga pendidikan.42 Strategi ketiga ini dapat

dikembangkan  melalui pendekatan persuasive, keteladanan atau  mengajak

warga sekolah secara halus dengan memberikan alasan memberikan prospek

yang baik agar bisa meyakinkan mereka. contohnya ialah mengajak warga

sekolah untuk selalu sholat berjama’ah. Yakni dengan memberikan gambaran

pahala dari sholat berjama’ah dan juga hal-hal positif tentang sholat berjama’ah

agar warga sekolah yakin dan dapat melaksanakannya.

Upaya pengembangan budaya sekolah seyogyanya mengacu

pada beberapa prinsip yakni :

a) Bervokus pada visi misi dan tujuan sekolah

b) Penciptaan komunikasi formal dan informal

c) Inovatif dan bersedia mengambil resiko

d) Memiliki strategi yang jelas

e) Berorientasi kinerja

42 Ibid., hal. 126
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f) Memiliki komitmen yang kuat

g) System evaluasi yang jelas

Dalam menerapkan perwujudan budaya religius, maka yang harus

dilaksanakan ialah dengan mekukan beberapa hal, diantaranya ialah :

a) Penciptaan Susana religius

Yakni dengan mengkondisikan suasana sekolah dengan nilai –nilai dan

prilaku religius (keberagamaan).  Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan

cara: a) kepemimpinan, b) scenario penciptaan suasana religius, c) wahana

peribadatan, d) dukungan warga masyarakat.

b) Internalisasi nilai

Yakni dengan memberikan pemahaman dengan agama kepada siswa,

terutama tentang tanggung jawab manusia sebagai pemimpin yang harus arif

dan bijaksana, selai itu mereka juga diharapkan memiliki pemahaman

Islam yang inklusif tidak ekstrim yang  menyebabkan Islam menjadi

agama yang eksklusif.

c) Keteladanan

Keteladanan  merupakan factor mutlak yang harus dimiliki  oleh guru.

Keteladanan lahir dari proses pendidikan yang panjang, mulai dari pengayaan

materi, perenungan, pengahyatan, pengalaman, ketahanan, hingga  konsistensi

dalam aktualisasi. Keteladanan merupakan perilaku yang memberikan

contoh bagi orang lain. Contohnya ialah : a) menghormati yang lebih tua, b)
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mengucapkan kata-kata yang baik, c) memakai baju muslimah, d) menyapa

dan memberi salam.

d) Pembiasaan

Pembiasaan ini sangat penting dalam pendidikan agama Islam karena dengan

pembiasaan inilah diharapkan siswa senantiasa menhamalkan ajaran

agamanya. Dengan pembiasaan itulah diharapkan siswa senantiasa

mengamalkan ajaran agamanya. Baik secara individual maupun kelompok

dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui pembiasaan maka akan lahirlah

kesadaran dalam setiap individu peserta didik untuk berbudaya religius.

Dengan hal tersebut maka   moral peserta didikpun akan terbentuk.

Kesadaran moral disini akan terbentuk dengan sendirinya. Kesadaran moral

sangatlah dibutuhkan karena moral yang baik dapat menghiasi kepribadian

seseorang dengan tindakan-tindakan yang baik. Dan sebaliknya moral yang

jelek akan membawa dan menodai kepribadian seseorang melalui tindakan

tindakan yang negative. Akhlak bukan hanya sekedar melengkapi keimanan,

ketaqwaan, dan intelektualitas seseorang, melainkan  justru terpadu dengan

ketiga komponen tersebut. Jadi akhlak menempati posisi yang sangat penting

dalam proses pendidikan dan menjaga hasil-hasilnya.43

43 Mujamil Qomar, Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan.
(Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 129
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Penanaman nilai-nilai religius khususnya pada peserta didik agar dapat

berbudaya religius sangatlah penting, setelah mereka sadar akan hak dan

kewajibannya sebagai hamba pada Tuhannya, sebagai siswa yang taan pada guru

dan lembaga pendidikannya, tentunya moral peserta didik telah perlahan tertanam

pada diri peserta didik dengan baik. Dalam nilai-nilai religius terdapat beberapa

nilai yang terkandung didalamnya, diantaranya ialah: a) nilai ibadah yakni nilai

ibadah digunakan untuk membentuk pribadi siswa yang memiliki kemampuan

akademik dan religius. Penanaman ini sangatlah urgen. Bukan hanya siswa dan

guru saja yang harus mempunyai nilai ini namun juga seluruh warga sekolah

yang terlibat dalam proses pendidikan. b) nilai jihad. Yakni mencari ilmu

merupakan salah satu manifestasi dari sikap Jihadun Nafsi yaitu memerangi

kebodohan dan kemalasan. c) nilai amanah dan ikhlas. Dengan memiliki kedua

nilai tersebut maka setiap individu ketika melakukan sesuatu pastilah dilakukan

dengan baik dan selalu ingat pertanggung jawaban kepada manusia dan lebih-

lebih pada Tuhannya.

Sealain itu penanaman nilai-nilai religius dapat diterapkan melalui

pembelajaran. Yakni dengan materi dan penerapan sebuah teori dan juga

penugasan terhadap peserta didik. Dari hal tersebut maka akan dapat dinilai

beberapa hal yakni: kejujuran, keadilan, rendah hati, dan juga keseimbangan.

Langkah konkrit untuk mewujudkan budaya religius di lembaga pendidikan,

meminjam teori Koentjaraningrat tentang wujud kebudayaan meniscayakan
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upaya pengembangan dalam tiga tataran yaitu tartan nilai yang dianut, tataran

praktik keseharian dan tataran symbol-simbol budaya.44 Pada tataran nilai yang

dianut perlu dirumuskan bersama oleh seluruh komponen sekolah berkaitan

dengan nilai-nilai agama yang disepakati dan perlu dikembangkan di lembaga

pendidikan. selanjutnya adalah membangun loyalitas bersama antara semua

anggota lembaga pendidikan  terhadap  nilai yang disepakati. Dalam tartan

praktik keseharian, nilai religius dilaksanakan dalam bentuk sikap perilaku

keseharian. Dalam tataran symbol-simbol budaya maka disesuakan dengan

kesepakatan yang telah dilakukan oleh seluruh warga sekolah.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa budaya religius

merupakan cara berfikir dan cara bertindak yang didasarkan atas nilai- nilai

religius yang dilaksanakan dengan pembiasaan-pembiasaan.

4. Pendidikan Akhlak

a. Pengertian

Perkataan Akhlak berasal dari pada perkataan (al-akhlaaku) yaitu kata

jama’ dari kata (al-khuluqu) berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkahlaku, adat

kebiasaan, Perkataan (al-khulq) ini di dalam Al-Quran yang terdapat pada surat

Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi:

    
Artinya : Dan bahwa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai

akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4).

44 Ngainun Naim, Loc.cit, hal. 130



48

Menurut istilah Sifat yang tertanam di dalam diri, yang dapat

mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang, mudah, dan spontan tanpa

pemikiran, penelitian dan paksaan. Senada dengan itu Abd Hamid Yunus

mengatakan  Akhlak ialah:

بیةدألخالق ھي صفات أالنسان أألأ

Sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa
berfikir dan pertimbangan.

Ibnu Maskaweih, seorang ahli falsafah Islam yang terkenal mengartikan

Akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan

tanpa pemikiran dan penelitian.45 Apabila perbuatan yang keluar itu baik dan

terpuji menurut syara’ dan aqal, perbuatan itu dinamakan Akhlak yang mulia.

Sebaliknya apabila mengeluarkan perbuatan yang buruk, ia dinamakan Akhlak

yang buruk.46 Menurut Imam Ghazali, dalam kitabnya Ihya ulumuddin

mengatakan:

لخلق عبا رة عن ھیئة فى النفس رسخة عنھا تصدر اال نفعال بسھولة ویسرمن ا
غیرحاجة الى فكرورویة

Akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan
perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan
penelitian. 47

Ibrahim Anis dalam al-Mu’jam al-Wasith, mengatakan Akhlak adalah:

45 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grapindo
Persada, 200), hal.11

46 Abuddin Nata Ibid, hal 11
47 Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, (Mesir:Darur Riyan, 1987), Jilid.III, hal.58



49

غیرحاجة الخلق حال للنفس راسخة عنھا تصدر االفعال من خیر اوئشرمن 
الى فكرورویة

Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-
macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan
pertimbangan. 48

Selain itu, dalam buku seluk beluk pendidikan Islam Al-Ghazali juga

mengatakan ; Akhlak ibarat (Sifat atau keadaan) dari perilaku yang konstan

(tetap) dan meresap dalam jiwa, dari padanya tumbuh perbuatan -perbuatan

dengan wajar dan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan.49 Omar

Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani juga menegaskan dalam bukunya, Falsafah

Pendidikan Islam. Bahwa Akhlak merupakan salah satu hasil dari Iman dan

ibadah, bahwa Iman dan ibadah manusia tidak sempurna kecuali kalau timbul dari

situ Akhlak yang mulia dan mu’amalah yang baik terhadap Allah dan

makhluknya. Dan bahwa Akhlak yang mulia yang diminta dari Muslim untuk

berpegang teguh padanya harus dijaga dan dipelihara.50

Istilah pendidikan ini berasal dari kata ”didik” yang diberi awalan ”pe”

dan akhiran ”kan”, mengandung arti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya). Istilah

pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie”51 yang berarti

bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan

kedalam bahasa Inggris dengan “ education “ yang berarti pengembangan atau

48 Ibrahim Anis, Al-Mu’jam al-Wasith, (Mesir: Darul Ma’arif, 1972),hal 202
49 Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan Al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal, 102
50Hasan langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta:Pustaka Al-Husna Baru,

2003).hal.312
51 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002),hal,1
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bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini selalu diterjemahkan dengan “ tarbiyah

“ yang berarti pendidikan.  Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan

ialah ”Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 52

Menurut Atihiyah al-Abrasy seperti yang dikutip memberikan pengertian

bahwa tarbiyah adalah : “mempersiapkan manusia supaya hidup dengan

sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya sempurna budi

pekertinya (akhlaknya) teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam

pekerjaannya, manis tutur katanya, baik lisan dan tulisannya”,53 Umar Yusuf

Hamzah telah membagi unsur- unsur pokok Pendidikan Islam ini, sebagai berikut:

a. Memelihara fitrah anak dan memantapkannya  dengan penuh perhatian.

b. Menumbuhkan aneka ragam bakat anak dan kesiapannya

c. Mengarahkan bakat dan fitrah anak menuju yang lebih baik dan

mengupayakan kesempurnaannya.

d. Melakukan itu semua secara bertahap.54

Dengan demikian berarti, segala usaha orang dewasa baik sadar dalam

pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan

rohaninya kearah kedewasaan menuju terciptanya keadaan yang lebih baik.

Dalam masyarakat Islam sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang digunakan

52 Hasan Alwi, et.al, Op. cit, hal, 230
53Hasan langgulung, Op. Cit, hal.3, lihat juga   Muhammad Athiyah Al-Abrasy hal,100
54 Hamzah Umar Yusuf, Ma’alim at Tarbiyah fi Al Qur’an Wa Sunnah, (Mesir:Daar Usamah,

1996),hal, 6
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untuk menandai konsep pendidikan, yaitu tarbiyah ,(تربیھ) ta’lim dan ta’dib ,(تعلیم)

Istilah tarbiyah para .(تأدیب) pendukungnya berakar pada tiga kata. Pertama, kata

raba yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh. Kedua, kata (یربو,ربا) rabiya

yarba ,yang berarti tumbuh dan berkembang. Ketiga (ربي,یربي) rabba yarubbu

yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara.

Kata al-Rabb (الرب), juga berasal dari kata tarbiyah dan berarti mengantarkan

sesuatu kepada kesempurnaanya secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi

sempurna secara berangsur-angsur.55 Firman Allah yang mendukung Istilah ini

adalah yang terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 24 yang berbunyi:

                     
Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu
kecil".

Istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan konsep pendidikan dalam

Islam ialah ta’lim. Ta’lim adalah proses pembelajaran secara terus menerus sejak

manusia dilahirkan melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran,

penglihatan dan hati. Proses ta’lim tidak berhenti pada pencarian pengetahuan

dalam wilayah kognisi semata, tetapi terus menjangkau wilayah psikomotor dan

afeksi.

55 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal, 4.
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Sedangkan kata ta’dib seperti yang ditawarkan al-Attas ialah pengenalan

dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur

secara hirarki sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajat tingkatannya serta

tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta

dengan kapasitas dan potensi jasmani, intelektual, maupun rohani seseorang.

Dengan pengertian ini mencakup pengertian ‘ilmu dan ‘amal.

Dengan demikian dari defenisi Akhlak dan pendidikan  maka dapat kita

simpulkan bahwa pendidikan Akhlak adalah usaha sadar dan tidak sadar yang

dilakukan orang dewasa atau pendidik untuk membentuk tabiat yang baik pada

seorang anak didik, sehingga terbentuk manusia yang taat kepada Allah. Bila kita

lihat lebih jauh lagi maka sesungguhnya hal tersebut adalah tujuan akhir dari

proses pendidikan yang dilakukan.  Hal senada juga yang diinginkan oleh bangsa

Indonesia, yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan sepritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, Akhlak mulia serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.56

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan

Pendidikan Agama Islam di SMA adalah:

56 UU RI No 20 Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional Guru dan Dosen, Tim Merah
Putih,  2007
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a) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta

pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia

muslim yang terus keimanan dan ketakwannya kepada Allah SWT;

b) Mewujudkan manusia Indonesia yang beragama dan berakhlak mulia, yaitu

manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil,

etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara

personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas

sekolah.57

b. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak

Jika ilmu Akhlak atau pendidikan Akhlak di perhatikan dengan seksama

akan tampak bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu Akhlak adalah membahas

tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah

perbuatan tersebut tergolong perbuatan baik atau buruk. Ilmu Akhlak juga dapat

disebut sebagai ilmu yang berisikan pembahasan dalam upaya mengenal tingkah

laku manusia, kemudian memberi nilai atau hukum kepada perbuatan tersebut,

yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan baik atau buruk.

c. Dasar Pendidikan Akhlak

Islam merupakan Agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada

didalam Islam memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan Akhlak.

57 BNSP, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMA, (Jakarta: Depdiknas RI,
2006),  hal.2
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Adapun yang menjadi dasar pendidikan Akhlak adalah Al-Qur’an dan Hadits,

dengan kata dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-Qur’an dan

Hadits. Diantara ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar pendidikan Akhlak, seperti

ayat dibawah ini:

                    
                   
     

` Artinya: Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan
Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan
janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong lagi membanggakan diri.

d. Fungsi Pendidikan Akhlak Bagi Siswa

Manusia adalah makhluk yang sempurna yang di ciptakan Allah kemuka

bumi. Manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia dan paling tinggi di

antara makhluk lainnya dan akan lebih hina dari makhluk Nya bila mereka tidak

punya Akhlak.  Oleh karena itu pendidikan Akhlak menjadi sebuah keharusan

bagi umat manusia termasuk anak-yang dalam pendidikan, sebab bila tidak ada
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pendidikan Akhlak di pelajari oleh anak didik maka mereka tidak akan

tahu bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua, berbakti kepada

kedua orangtua, hormat kepada orang tua dan gurunya, terhadap sesama dan juga

terhadap lingkunganya. Oleh karena itu maka sesuailah dengan pengertian Akhlak

yang terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia, Akhlak berarti budi pekerti,

tingkah laku, perangai. Sedangkan Akhlakul karimah berarti akhlak yang mulia (

agung/luhur).

Namun untuk memperoleh Akhlak yang baik, terlebih dahulu adanya

penanaman akidah yang benar tanpa adanya akidah yang benar maka tidak akan

di peroleh Akhlak yang mulia. Dengan dimilikinya akidah yang benar maka akan

menghasilkan Akhlak yang mulia, maka akan menghasilkan sifat sifat terpuji.

Mahmud Yunus menjelaskan orang yang berakhlak akan menghasilkan perbuatan

baik, sesuai dengan dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

a. Adil yang mutlak, meskipun terhadap keluarga atau diri sendiri.

b. Berbuat kebaikan kepada orang dengan menolong dan membantu (amal

sosial)

c. Menepati janji, tepat pada waktunya.

d. Pemaaf, yaitu memberi maaf kepada orang yang bersalah, bila ia minta maaf

e. Takut kepada Allah semata-mata dan tidak takut kepada berhala dan

sebagainya
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f. Syukur dan berterimakasih kepada Allah atas nikmatNya yang tidak terhingga

banyaknya, begitu juga berterimakasih kepada sesama manusia, terutama

kepada ibu-bapa.

g. Bersatu padu menegakkan agama dan tidak boleh bergolong-golongan

(berpecah belah).

h. Berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapa, terutama dimasa tuanya, serta

mendoakan , mudah mudahan Allah memberikan rahmat kepada keduanya.

i. Memberi makan kepada keluarga, orang miskin dan orang musafir (dalam

perjalanan).

j. Hidup sederhana, jangan bakhil dan jangan pemboros

k. Menyempurnakan sukatan dan timbangan, menggantang sama penuh,

menimbang     sama berat.

l. Berhati sabar dan tabah atas segala cobaan yang menimpa.

Dari penjelasan di atas maka seorang siswa yang telah mempelajari

pendidikkan Akhlak dapat memiliki sifat –sifat yang telah di anjurkan Rasul di

atas.

e. Macam-Macam Akhlak

Secara umum, akhlak dalam perspektif ilmu dibagi menjadi berapa

macam, yaitu sebagai berikut.

1) Akhlak falsafi atau akhlak teoritik, yaitu akhlak yang menggali kandungan Al-

Qur’an dan As-Sunnah secara mendalam, rational, dan kontemplatif untuk
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dirumuskan sebagai teori dalam bertindak. Akhlak falsafi juga

mengompromikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah dengan pemikiran-pemikiran filosofis dan pemikiran sufistik.

2) Akhlak amali, artinya akhlak praktis, yaitu akhlak praktis dalam arti yang

sebenarnya, berupa perbuatan, yaitu less talk do more, sedikit berbicara

banyak bekerja. Akhlak yang menampakkan diri ke dalam perwujudan amal

perbuatan yang real, bukan sekedar teori.

3) Akhlak fardhi atau akhlak individu,yaitu perbuatan seorang manusia yang

tidak terkait dengan orang lain. Akhlak individu sebagai awal dari hak asasi

manusia dalam berpikir, berbicara, berbuat, dan melakukan pengembangan

diri. Akhlak ini dilindungi oleh norma-norma yang berlaku, baik norma Al-

Qur’an dan As-Sunnah, norma hukum maupun norma budaya.

4) Akhlak ijtima’I atau akhlak jamaah, yaitu tindakan yang disepakati secara

bersama-sama, misalnya, akhlak organisasi, akhlak partai politik, akhlak

masyarakat yang normatif, dan akhlak yang merujuk pada adat kebiasaan.58

Perilaku akhlak ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak

mahmudah (terpuji) dan akhlak mazmumah (tercela). Akhlak terpuji adalah jika

perbuatan-perbuatan yang ditampilkan itu bernilai akhlak, baik dan bajik,

sehingga pantas mendapat pujian, sedangkan akhlak tercela adalah adalah segala

perilaku yang menggiring seseorang untuk berbuat tindakan-tindakan yang

58 Beni Ahmad Saebani, Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung: Pustaka Amani, 2010), hal
175-176
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aakhlak dan merendahkan martabat insaniyah, sehingga tidak pantas untuk

mendapat pujian karena memang telah keluar atau telah menyimpang dari nilai-

nilai insaniyah yang memang berjuang untuk penegakan nilai-nilai akhlak di

dunia.

Akhlak Islam berbeda dengan etika pada umumnya yang dibedakan dari

sopan santun antar sesama manusia dan berkaitan dengan tingkah laku lahiriah.

Akhlak Islam mencakup  berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap  Allah

hingga kepada sesama makhluk.

1. Akhlak Terhadap Allah SWT.

 Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapa pun juga dengan

mempergunakan firman-Nya dalam Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan

kehidupan.

 Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya

 Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah

 Mensyukuri nikmat dan karunia Allah

 Menerima dengan ikhlas semua kada dan kadar Ilahi setelah beriktiar

maksimal

 Memohon ampun hanya kepada Allah

 Bertaubat hanya kepada Allah

 Tawakkal (berserah diri) kepada Allah

Orang Islam yang memiliki aqidah yang benar dan kuat, berkewajiban

untuk berakhlak baik kepada Allah SWT. dengan cara menjaga kemauan dengan

meluruskan

2. Akhlak kepada Diri Sendiri
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Manusia yang telah dicipta dalam sibghah Allah SWT. dalam

potensi fitriah, berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara kesucian

lahir dan batin

                  
          

Artinya :”Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya.
Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak
hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu
ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bersih”(QS. al Taubah: 108)

 Memelihara Kerapihan

               
 

Artinya :”Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki)
mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan
(QS. al-A’raf : 31).

 Berjalan Dan Berkata Dengan Tenang

                    
  

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang
berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil
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menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung)
keselamatan. (QS. al-Furqan : 63).

 Menambah Pengetahuan Sebagai Modal Amal

                     
                

Artinya :”(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah
orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri,
sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat
Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran.(QS. al-Zumar: 9).

 Membina Disiplin Diri

                 

Artinya :”Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,Sampai kamu masuk ke
dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat
perbuatanmu itu), (QS.al-Takatsur:1-3).

3. Akhlak kepada Keluarga

Akhlak kepada keluarga bisa dilakukan seperti

 Berbakti  Kepada Kedua Orang Tua
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Artinya :”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu
bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara
keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan
kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak
mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”
(QS. al-Isra’ : 23).

 Bergaul Dengan Ma’ruf

                     
                 

                    
Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian
dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila
mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak “(QS. al-Nisa’: 19).

 Memberi nafkah dengan  sebaik mungkin

                     
           

Artinya : ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya
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hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. al-Thalaq
:7).

 Saling Mendoakan

                     
                       

                        
                    
                    
  

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan
kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui
bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu
Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka
sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah
ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang
bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi)
janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf
dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia, supaya mereka bertakwa” (QS. al-
Baqarah:187).
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 Bertutur Kata Dengan Lemah Lembut

                      
                 

Artinya :”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di
antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
Perkataan yang mulia” (QS. al-Isra’ : 23).

4. Akhlak kepada Tetangga

Membina tetangga sangat penting, sebab tetangga adalah sahabat yang

paling dekat. Bahkan dalam sabdanya Nabi saw. menjelaskan:

حديث عائشة رضي اهللا عنها، عن النيب َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قال : َما 
َزاَل يـُْوِصْيِينْ ِجْربِْيُل بِااجلَْاِر َحىتَّ ظَنَـْنُت أَنَُّه َسيُـَورِّثُُه (أخرجه البخاري)

“Tidak henti- hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada tetangga,
hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris” (HR. al-Bukhari Muslim
no. 1684)

5. Akhlak dalam Kepemimpinan

Pada prinsipnya setiap pemimpin perlu menghiasi dengan akhlak karimah.

Maka pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti berikut: beriman dan

bertakwa, berilmu pengetahuan agar urusan ditangani secara profesional tidak

salah urus (HR. al-Bukhari), memiliki keberanian dan kejujuran, lapang dada,

penyantun.
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Dari bekal sikap itulah pemimpin akan dapat melaksanakan tugas dengan

cara yang baik (mahmudah), yakni memelihara amanah, adil melayani dan

melindungi rakyat, seperti sabda Nabi:

بـُّْوَنُكْم، َوُتَصلُّْوَن  بـُّْونـَُهْم َوحيُِ َعَلْيِهْم َوُيَصلُّْوَن ِخَياُر أَِئَمُتُكْم َوالَِّذْيَن حتُِ
م  َعَلْيُكْم، َوِشَراُر أَِئمَُّتُكْم الَِّذْيَن تـُْبِغُضْونـُُهْم َويـُْبِغُضْوَنُكم، وتلعنو

ويلعنونكم
“Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai

kalian. bertanggung jawab, membelajarkan rakyat” (HR. Muslim),

Sedangkan kewajiban rakyat adalah patuh (QS. al-Nisa’ : 59)

                           
                          

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya”(QS. An-Nisa’ 59).

Memberi nasihat jika ada tanda-tanda  penyimpangan, sabda Nabi:

أَْفَضُل اجلَِْهِاد َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائِرٍ 
“Jihad yang paling mulia adalah perkataan yang benar kepada penguasa yang

zhalim” (HR. Abu Daud no. 4344).
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6. Akhlak terhadap Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di sekitar

manusia (binatang, tumbuhan, dan benda mati). Akhlak yang dikembangkan

adalah cerminan dari tugas kekhalifahan di bumi, yakni untuk menjaga agar setiap

proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsi ciptaan-Nya. Dalam

al-Quran surat al-An’am: 38

                            
         

Artinya :“Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung
yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti
kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab kemudian
kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”(QS. Al-An’am :38) (Depag,
2005:177).

Dijelaskan bahwa binatang melata dan burung- burung adalah seperti

manusia yang menurut al-Qurtubi tidak boleh dianiaya. Baik di masa perang

apalagi ketika damai akhlak Islam menganjurkan agar tidak ada pengrusakan

binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa dan sesuai dengan sunnatullah

sehingga tidak keluar dari tujuan dan fungsi penciptaan (QS. al-Hasyr : 5).

                    
Artinya :”Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang

kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya,
Maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak
memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik”(QS. al-Hasyr : 5).
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 Tujuan Pendidikan Akhlak

Mengenai tujuan pendidikan Akhlak, secara umum ada dua pandangan

teoritis mengenai tujuan pendidikan, masing-masing dengan tingkat

keragamannya tersendiri. Pandangan teoritis yang pertama,beorentasi

kemasyarakatan, yaitu pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana

utama dalam menciptakan rakyat yang baik. Pandangan teoritis yang kedua lebih

berorentasi kepada individu, yang lebih memfokuskan diri dari pada kebutuahan,

daya tampung dan minat pelajar.59

Berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah hewan yang bermasyarakat

(Social animal) dan ilmu pengetahuan pada dasarnya di bina di atas dasar-dasar

kehidupan bermasyarakat, mereka yang berpendapat bahwa pendidikan bertujuan

untuk mempersiapkan manusia yang bisa berperan dan menyesuaikan diri dalam

masyarakatnya masing-masing. Berdasarkan hal ini, tujuan dan target pendidikan

dengan sendirinya diambil dan diupayakan untuk memperkuat kepercayaan,

sikap, ilmu pengetahuan dan sejumlah keahlian yang sudah diterima dan sangat

berguna bagi masyarakat. Sementara itu, pandangan teoritis pendidikan yang

berorientasi individual terdiri dari dua aliran. Aliran Pertama berpendapat bahwa

tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik agar bisa meraih

kebahagian yang optimal melalui pencapaian kesuksesan kehidupan

bermasyarakat dan berekonomi. Aliran Kedua lebih menekankan peningkatan

59 Wan Mohammad Nor Wan Daud, Filsfat Islam dan Praktek Pendidikan Islam Seyd M.
Naquib a-Attas, (Bandung: Mizan, 2003), hal.163
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intelektual, kekayaan, dan keseimbangan, jiwa peserta didik. Menurut mereka,

meskipun memiliki persamaan dengan peserta didik yang lain, seorang peserta

didik masih tetap memiliki keunikan dalam berbagai segi.60

Terlepas dari dua pandangan di atas maka tujuan yang sebenarnya dari

pendidikan Akhlak adalah agar manusia menjadi baik dan terbiasa kepada yang

baik tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dan

latihan yang dapat melahirkan tingkah laku yang menjadi tabiat. Dan perbuatan

yang timbul dari Akhlak baik tadi dapat dirasakan sebagai sebuah kenikmatan

bagi yang melakukannya. Menurut Said Agil tujuan pendidikan adalah

membentuk manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, maju dan mandiri

sehingga memiliki ketahanan rohaniah yang tinggi serta mampu beradaptasi

dengan dinamika perkembangan masyarakat. 61

Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Athiyah al-Abrasi, beliau

mengatakan bahwa tujuan pendidikan Akhlak adalah untuk membentuk orang-

orang yang bermoral baik, berkemauan keras, sopan dalam berbicara dan

perbuatan, mulia dalam tingkah laku serta beradab. Dengan kata lain maka dapat

disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan Akhlak ; pertama, menjadikan

seseorang terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji. Serta menghindari

yang buruk, jelek,hina, tercela. Kedua agar interaksi manusia dengan Allah SWT

60 Wan Mohammad Nor Wan Daud, Ibid, hal 165
61Said Agil Husein al-Munawwar, Aktualisasi Nila-Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan

Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal.15
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dan dengan sesama makhluk lainnya senantiasa terpelihara dengan baik dan

harmonis.

 Metode Pembinaan Akhlak

Berbicara mengenai masalah pembinaan Akhlak dan pembentukan Akhlak

sama dengan berbicara mengenai tujuan pendidikan Akhlak. Karena banyak

sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan tujuan pendidikan adalah

pembentukan dan pembinaan Akhlak mulia. Ada dua pendapat terkait pembinaan

Akhlak. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Akhlak tidak perlu dibina.

Menurut aliran ini Akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa dibina. Sebab Akhlak

adalah gambaran bathin yang tercermin dalam perbutan. Pendapat kedua

mengatakan bahwa Akhlak perlu dibina, sebab Akhlak adalah hasil dari

pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras yang sungguh sungguh.

Menurut Imam Ghazali yang di kutip Fathiyah Hasan berpendapat “sekiranya

tabiat manusia tidak mungkin dapat dirubah dengan sendirinya, tentu nasehat dan

bimbingan tidak ada gunanya”. Beliau lebih lanjut menegaskan “ sekiranya

Akhlak itu tidak dapat menerima perubahan niscaya fatwa, nasehat dan

pendidikan itu adalah hampa”.62

Namun kenyataannya di lapangan banyak usaha yang telah dilakukan

orang dalam membentuk Akhlak yang mulia. Lahirnya lembaga-lembaga

pendidikan dalam rangka pembinaan Akhlak akan semakin memperkuat pendapat

62 Fathiyah Hasan Sulaiman, Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali, (Bandung: Al-Ma’arif,
1986), hal, 66
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yang mengatakan bahwa Akhlak perlu dibina dilatih. Karena Islam telah

memberikan perhatian yang besar dalam rangka membentuk Akhlak mulia.

Akhlak yang mulia merupakan cerminan dari keimanan yang bersih. Dalam

kamus umum Bahasa Indonesia, metode di artikan dengan cara yang teratur dan

terpikirkan dengan baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Adapun metode

pendidikan Akhlak adalah:

1) Metode Keteladaan

Yang dimaksud metode keteladanan yaitu suatu metode pendidikan

dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik di

dalam ucapan maupun perbuatan.63 Keteladan merupakan salah satu metode

pendidikan yang diterapkan Rasulullaah dan paling banyak Implementasinya

terhadap keberhasilan menyampaikan misi dakwahnya. Ahli pendidikan

banyak berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakan metode

yang berhasil guna. Abdullah Ulwan misalnya sebagai mana dikutip oleh

Hery Noer Aly mengatakan bahwa “Pendidikan akan merasa mudah

mengkomunikasikan pesan secara lisan. Namun anak akan merasa kesulitan

dalam memahami pesan tersebut, apabila pendidikanya tidak memberi contoh

tentang pesan yang disampaikan.64Hal tersebut disebabkan karna secara

pskologis anak adalah peniru yang ulung.

2) Metode Pembiasaan

63 Syahidin, Metode Pendidikan Qur’ani Teori dan Aplikasi,  (Jakarata : CV. Miska Galiza,
1999), hal, 135

64 Said Agil Husein al-Munawwar, Op.Cit , Hery Noer Aly,hal, 178
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Pembiasaan menurut M.D Dahlan seperti dikutip oleh Hery Noer Aly

merupakan “Proses penanaman kebiasaan. Sedang kebiasaan (habit) ialah

cara bertindak yang persintent, uniform dan hampir-hampir otomatis.65

Pembiasaan tersebut dapat dilakukan untuk membiasakan pada tingkah laku,

keterampilan, kecakapan dan pola pikir. Pembiasaan ini bertujuan untuk

mempermudah melakukannya. Karena seseorang yang telah mempunyai

kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah dan senang hati.

3) Metode Memberi Nasehat

Abdurrahman al-Nahlawi, seperti dikutip oleh Hery Noer Aly,

mengatakan yang dimaksud dengan nasehat adalah “penjelasan kebenaran dan

kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan dari bahaya serta menujukkan

yang mendatangkan kebaikan , dan kebahagiaan dan manfaat.66Dalam metode

ini pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta

didik kepada berbagai kebaikan dan kemaslahatan umat.

4) Metode Motivasi dan Intimidasi

Metode motivasi dan intimidasi dalam bahasa arab disebut dengan

uslub al-targhib wa al-tarhib atau metode targhib dan tarhib. Targhib bersal

dari kata kerja raggaba yang berarti menyenagi, menyukai, dan mencintai.

Kemudian kata itu dirubah menjadi kata benda targhib yang mengandung

makna suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan dan

65 Hery Noer Aly Ibid, hal, 134
66 Ibid,  hal 190
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kebahagiaan yang mendorong seseorang hingga timbul harapan dan semangat

untuk memperolehnya.67

Metode ini sangat efektif apabila dalam penyampaiannya

menggunakan bahasa yang menarik dan meyakinkan pihak pendengar. Oleh

karena itu hendaknya pendidik bisa meyakinkan muridnya ketika

menggunakan metode ini. Namun sebaliknya apabila bahasa yang digunakan

kurang meyakinkan akan membuat murid tersebut malas memperhatikannya.

Sedangkan tarhib berasal dari rahhaba yang berarti menakut-nakuti atau

mengancam menakut-nakuti dan mengancam sebagai akibat melakukan atau

kesalahan yang dilarang Allah atau akibat lengah dalam menjalankan

kewajiban yang di perintahkan Allah.68 Penggunaan metode ini sesuai dengan

apa yang ada dalam psikologi belajar yang di sebut sebagai law of happiness

atau prinsip yang mengutamakan suasana menyenangkan dalam belajar.

Sedang metode intimidasi dan hukuman baru digunakan apabila metode-

metode lain seperti nasehat, petunjuk dan bimbingan tidak berhasil untuk

mewujudkan tujuan.

5) Metode Persuasi

Metode persuasi adalah meyakinkan peserta didik tentang sesuatu

ajaran dengan kekuatan akal. Penggunaan metode persuasi didasarkan atas

pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Artinya Islam

67 Op. Cit hal, 121,
68 Ibid, hal , 121
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memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya untuk dapat

membedakan antara yang benar dan yang buruk.69

Penggunaan metode persuasi dalam pendidikan Islam menandakan

bahwa pentingnya memperkenalkan dasar-dasar rasional dan logis kepada

pesertan didik agar mereka terhindar dari meniru yang tidak didasarkan pada

pertimbangan rasional dan pengetahuan.

6) Metode Kisah

Metode Kisah merupakan salah satu upaya untuk mendidik murid agar

mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Apabila kejadian tersebut

merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya, sebaliknya apabila

kejadian tersebut kejadian yang bertentang dengan Agama Islam maka harus di

hindari. Metode ini sangat digemari khususnya oleh anak kecil, bahkan sering

kali digunakan oleh seorang ibu ketika anak tersebut akan tidur. Apalagi metode

ini disampaikan oleh orang yang pandai bercerita, akan menjadi daya tarik

tersendiri. Namun perlu di ingat bahwa kemampuan setiap murid dalam

menerima pesan yang disampaikan sangat diImplementasii oleh tingkat

kesulitan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, hendaklah seorang guru

mencari bahasa yang mudah dipahami murid.

B. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang Relevan yang mengungkapkan tentang

Akhlak, antara lain:

69 Op.cit. hal, 193
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1. Penelitian Wahyudi (2013) tentang “Hubungan antara Keaktifan dalam Mengikuti

Kegiatan ROHIS dengan Kesalehan Sosial pada Anggota ROHIS SMA Negeri 2

Sleman”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keaktifan anggota ROHIS

dalam mengikuti kegiatan Kerohanian Islam dalam kategori cukup atau sedang,

sedangkan kesalehan sosial anggota ROHIS dalam kategori baik. Ada hubungan

yang positif signifikan antara kedua variabel tersebut. Hal ini dibuktikan dengan

koefisien korelasi sebesar 0,722 > r tabel (0,320). Berdasarkan perhitungan

persamaan regresi sederhana, maka diperoleh nilai a sebesar 40,003 dan nilai b

sebesar 0,651. Jadi bila variabel independent/ keaktifan dalam mengikuti kegiatan

Rohis ditetapkan 104, maka diperoleh perkiraan nilai variabel dependent/

kesalehan sosial sebesar 107,707.722.70

2. Penelitian M. Ridwansyah (2008) tentang “Pembinaan Sikap Keberagamaan Siswa

Melalui Program Mentoring Ekstrakulikuler Rohani Islam ( ROHIS ) di SMA N

Unggulan 57 Jakarta”. Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa Mentoring

Rohis dapat menjadi wadah serta memberikan kontribusi yang positif pembinaan

sikap keberagamaan siswa. Mentoring Rohis memberikan suatu pemahaman

tentang KeIslaman yang baik , yang menjadikan para peserta mentoring dapat

memahami makna Islam tidak hanyadari segi teoritis juga dari aspek prakteknya.71

70 Wahyudi, “Hubungan antara Keaktifan dalam Mengikuti Kegiatan ROHIS dengan
Kesalehan Sosial pada Anggota ROHIS SMA Negeri 2 Sleman”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas
Tarbiyah jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 70-71

71 M. Ridwansyah, “Pembinaan Sikap Keberagamaan Siswa Melalui Program Mentoring
Ekstrakulikuler Rohani Islam ( ROHIS ) di SMA N Unggulan 57 Jakarta”, Skripsi (Jakarta: FITK
jurusan PAI UIN Syaris Hidayatullah, 2008), hal. 63
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3. Penelitian Nur Hasanah (2013) tentang “Hubungan Keaktifan Mengikuti kegiatan

Kerohanian islam (ROHIS) dengan sikap Tawadhu’ Siswa MAN Salatiga Tahun

Ajaran 2013/2014”. Hasil penelitian ini menunjukkan keaktifan siswa dalam

kegiatan ROHIS tergolong pada kategori tinggi dengan persentase 50%, sedang

43,3%, dan rendah 6,7%. Sedangkan prosentase nilai sikap tawadhu’ siswa pada

kategori tinggi 23,3 %, sedang 56,7 %, dan rendah 20 %. Dari analisis statistik,

disimpulkan ada hubungan antara keaktifan siswa mengikuti kegiatan kerohanian

Islam (Rohis) dengan sikap tawadhu’siswa MAN Salatiga 2013. Hal ini terbukti

dengan koefisien korelasi product oment dari hasil hitung sebesar 0,491 dan tabel

sebesar 0,254 pada taraf signifikansi 5%.72

4. Penelitian Anita Rahmawati dan Yulianti Dwi Astuti (2008) tentang “Perbedaan

Religiusitas Ditinjau dari Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kerohanian Islam

(ROHIS)”. Subyek penelitian ini adalah siswa SMAN 8 Yogyakarta. Naskah

publikasi ini menunjukkan hasil bahwa Chi Square test dimensi sikap dan perilaku

agama menunjukkan hasil sebesar =1.996 dan signifikansi = 0,369 (ρ > 0,05).

Sehingga tidak ada perbedaan Religiusitas dimensi sikap dan perilaku agama

antara siswa yang menjadi anggota Rohis dan yang bukan anggota Rohis. Dan

Hipotesis kedua didapat hasil Chi Square sebesar = 2.727 dan signifikansi= 0,604

(ρ > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Religiusitas dimensi

72Nur Hasanah, “Hubungan Keaktifan Mengikuti kegiatan Kerohanian islam (ROHIS) dengan
sikap Tawadhu’ Siswa MAN Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014”, Skripsi(Salatiga: Fakultas Tarbiyah
Jurusan PAI STAIN Salatiga, 2013), hal. 95
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pengetahuan agama antara siswayang menjadi anggota Rohis dan siswa yang

bukan anggota Rohis.73

Dari beberapa hasil penelitian yang dideskripsikan di atas, memang cukup

banyak tulisan ilmiah yang senada dengan tema rohani Islam sehingga dapat saling

melengkapi satu sama lain, namun dari tinjauan pustaka di atas, belum ditemukan

tesis yang berjudul Pengaruh Keikut Sertaan Siswa Dalam Kegiatan Rohani  Islam

(Rohis) Dan Budaya Religius Terhadap Akhlak Siswa  Di SMA Negeri  Se

Kecamatan Kampar Timur”. Perbedaan dengan beberapa penelitian di atas adalah

mengenai variabel penelitian dan subyek penelitian. Berpijak pada hasil-hasil

penelitian di atas, tampak bahwa permasalahan yang di angkat dalam tesis ini, belum

ada yang menelitinya. Oleh karena itu permasalahan ini layak di angkat menjadi

karya ilmiah berupa Tesis.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan defenisi operasional dari semua variable yang

dapat diolah dan bukan defenisi konseptual. Konsep operasional adalah konsep yang

digunakan dalam rangka memberikan batasan terhadap kerangkat teoritis. Konsep

operasional ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini.

Berkaitan tentang Implementasi Kegiatan Rohani  Islam (Rohis) dan Budaya Religius

73 Anita Rahmawati dan Yulianti Dwi Astuti,“Perbedaan Religiusitas Ditinjau dari
Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kerohanian Islam (ROHIS), Naskah Publikasi (Yogyakarta: Program
Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm.
16



76

Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa  Di SMA Negeri  Se Kecamatan Kampar

Timur. Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Keikut sertaan Siswa dalam Rohani Rohani  Islam (Rohis)

a. Tingkat kehadiran dalam kegiatan/pertemuan Rohis

a) Mengikuti pertemuan atau rapat

b) Mengikuti kegiatan harian Rohis seperti shalat berjamaah

c) Mengikuti kegiatan mingguan Rohis, seperti mentoring

d) Mengikuti kegiatan bulanan Rohis, seperti PHBI

e) Mengikuti kegiatan tahunan rohis seperti pesantren kilat

b. Jabatan yang dipegang dalam Rohis

a) Mengarahkan para anggota untuk berpikir, menjadi manusia organisasi yang

baik

b) Mengarahkan para anggota untuk bersikap, sebagai manusia organisasi yang

baik

c) Mengarahkan para anggota bertingkah laku atau berperilaku sebagai

manusia organisasi yang baik

d) Terlibat dalam Rohis sebagai pengurus, panitia kegiatan, maupun sebagai

anggota organisasi.

e) Terlibat dalam Rohis sebagai panitia kegiatan

f) Terlibat dalam Rohis sebagai pengurus sebagai anggota organisasi.
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c. Pemberian saran, usulan, kritik dan pendapat bagi peningkatan organisasi

Rohis

a) Berpartisipasi dalam organisasi Rohis secara fisik bagi kemajuan organisasi

Rohis.

b) Berpartisipasi dalam organisasi Rohis dalam bentuk sumbangan pemikiran

berupa saran bagi kemajuan organisasi Rohis.

c) Berpartisipasi dalam organisasi Rohis dalam bentuk sumbangan pemikiran

berupa usulan bagi kemajuan organisasi Rohis.

d) Berpartisipasi dalam organisasi Rohis dalam bentuk sumbangan pemikiran

berupa,  ide,  bagi kemajuan organisasi Rohis.

e) Berpartisipasi dalam organisasi Rohis dalam bentuk sumbangan pemikiran

berupa, kritik bagi kemajuan organisasi Rohis.

f) Berpartisipasi dalam organisasi Rohis dalam bentuk sumbangan pemikiran

berupa, inisiatif bagi kemajuan organisasi Rohis.

g) Berpartisipasi dalam organisasi Rohis dalam bentuk sumbangan pemikiran

berupa pendapat bagi kemajuan organisasi Rohis

d. Kesediaan anggota untuk berkorban dalam Rohis

a) Bepartisipasi dalam sebuah kegiatan dengan memberikan buah pikir,

merupakan salah satu cara untuk mengukur keterlibatannya dalam organisasi

tersebut

b) bepartisipasi dalam sebuah kegiatan dengan tenaga, merupakan salah satu

cara untuk mengukur keterlibatannya dalam organisasi tersebut
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c) Bepartisipasi dalam sebuah kegiatan dengan memberikan harta benda,

merupakan salah satu cara untuk mengukur keterlibatannya dalam organisasi

tersebut

d) Bepartisipasi dalam sebuah kegiatan dengan memberikan ketrampilan,

merupakan salah satu cara untuk mengukur keterlibatannya dalam organisasi

tersebut

e) Bepartisipasi dalam sebuah kegiatan dengan partisipasi sosial yang diberikan

sebagai kedekatan hati, merupakan salah satu cara untuk mengukur

keterlibatannya dalam organisasi tersebut

f) Bepartisipasi dalam sebuah kegiatan dengan kreatifitas demi kemajuan

organisasi Rohis merupakan salah satu cara untuk mengukur keterlibatannya

dalam organisasi tersebut

e. Motivasi anggota mengikuti Rohis

a) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif keagamaan untuk

mendapatkan pengalaman organisasi.

b) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif sosial, untuk

mendapatkan pengalaman organisasi.

c) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif pribadi untuk

mendapatkan pengalaman organisasi.

d) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif materi ekstrakurikuler

keagamaan yang bermanfaat untuk mendapatkan pengalaman organisasi.
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e) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif metode yang digunakan

menarik untuk mendapatkan pengalaman organisasi

f) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif demi pergaulan untuk

mendapatkan pengalaman organisasi

g) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif pembimbing yang

berkualitas untuk mendapatkan pengalaman organisasi

h) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif evaluasi yang

melibatkan peserta untuk mendapatkan pengalaman organisasi

i) Ikutserta dalam anggota dalam Rohis dengan  motif, dorongan guru, untuk

mendapatkan pengalaman organisasi

2. Budaya Religius Sekolah

a. Membaca Al Qur’an

b. Memberi salam

c. Hafalan surat yasin

d. Sholat dhuhur berjama’ah

e. Sholat dhuha

f. Patuh terhadap guru

g. Menggelar do’a atau istigitsah rutin

3. Pembentukan Akhlak Siswa  Di SMA Negeri  1 Kampar.

a. Akhlak Terhadap Allah SWT.

 Mencintai Allah

 Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah
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 Mensyukuri nikmat dan karunia Allah

 Menerima dengan ikhlas semua kada dan kadar Ilahi setelah beriktiar

maksimal

 Memohon ampun hanya kepada Allah

 Bertaubat hanya kepada Allah

 Tawakkal (berserah diri) kepada Allah

b. Akhlak kepada Diri Sendiri

 Memelihara Kerapihan

 Berjalan Dan Berkata Dengan Tenang

 Menambah Pengetahuan Sebagai Modal Amal

 Membina Disiplin Diri

c. Akhlak kepada Keluarga

 Berbakti  Kepada Kedua Orang Tua

 Bergaul Dengan Ma’ruf

 Memberi nafkah dengan  sebaik mungkin

 Saling Mendoakan

 Bertutur Kata Dengan Lemah Lembut

d. Akhlak kepada Tetangga

 Menghargai

 Menyayangi.

 Tolong menolong

 Toleransi

e. Akhlak dalam Kepemimpinan

 Memiliki keberanian

 Jujuran

 Lapang dada



81

 Penyantun.

f. Akhlak terhadap Lingkungan

 Merawat

 Melindung

 Melestarikan

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Dari uraian-uraian di atas, sebagai landasan kerja penulis maka diasumsikan

bahwa: “semakin banyak siswa ikut dalam Kegiatan Kerohanian Islam meningkat

pula Akhlak Siswa. Dan semakin bagus budaya religius siswa maka semakin

baguspula akhlak siswa

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.74

Hipotesis dalam hal ini berfungsi sebagai penunjuk jalan yang memungkinkan

kita untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya.

Hipotesis dalam statistik, terdapat hipotesis kerja atau alternatif (Ha) dan

hipotesis nol (Ho). Hal ini mempunyai makna bahwa Ha adalah adanya korelasi

positif yang signifikan antara variabel X1 (Keikut sertasan siswa dalam Kegiatan

74 Sugiono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung, Alfa
Beta, 2007), hal.75
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Rohani  Islam) dan variabel X2 (Budaya Religius siswa) dengan  variabel Y

(Akhlak Siswa). Korelasi positif yang dimaksud di sini adalah jika Keikut

sertasan siswa dalam Kegiatan Rohani Islam dan budaya religius siswa baik

maka akhlak siswa baik dan sebaliknya. Sedangkan Ho adalah tidak adanya

korelasi positif yang signifikan antara variabel X1 (Keikut sertasan siswa dalam

Kegiatan Rohani Islam) dan variabel X2 (Budaya Religius siswa) dengan  variabel

Y (Akhlak Siswa).

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis mengajukan hipotesis

sebagai berikut: ”Ada korelasi positif dan signifikan antara Keikut sertasan siswa

dalam Kegiatan Rohani  Islam (Rohis) dan Budaya Religius berpengaruh

Terhadap Akhlak Siswa  Di SMA Negeri  Se Kecamatan Kampar Timur”.


