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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

a. Makna Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari “intructions” yang

banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini

banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif-sholistik, yang

menempatkan siswa sebagai sumber kegiatan. Selain itu, istilah ini

juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan

dapat mempermudah siswa mempelajari sesuatu lewat berbagai macam

media, seperti bahan-bahan cetak, program televisi, gambar, audio dan

lain sebagainya. Sehingga mendorong terjadinya perbahan peranan

guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam

belajar mengajar.1

Banyak definisi para ahli menyangkut pembelajaran, di antaranya

menurut Corey (dalam Ramayulis) pembelajaran adalah suatu proses

dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus

atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.2 Pembelajaran

menurut Syaiful Sagala adalah proses komunikasi dua arah, mengajar

1 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 213.
2 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), h. 239.
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dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar

dilakukan oleh siswa sebagai peserta didik mempelajari keterampilan

dan pengetahuan tentang materi pelajaran. Peserta didik belajar untuk

mengembangkan kemampuan konseptual ilmu pengetahuan dan sikap

pribadi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.3 Definisi

ini mengandung makna bahwa pembelajaran mengelola lingkungan

melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Oemar Hamalik mengemukakan tiga rumusan penting terkait

dengan pembelajaran, yakni:

1) Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk

menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik.

2) Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk

menjadi warga masyarakat yang baik.

3) Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi

kehidupan masyarakat sehari-hari.4

Sejalan dengan Oemar Hamalik, menurut Rusman, pembelajaran

merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai komponen yang

saling berhubungan satu dengan yang lain. Kompenen tersebut

meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen

pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan

menentukan media, metode, strategi dan pendekatan apa yang akan

3 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kpendidikan, (Bandung :
Alfabeta, 2009), h. 164.

4 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 61 –
65.
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digunakan dalam kegiatan pembelajaran.5 Kegiatan pembelajaran

dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan

proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik, peserta

didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam

rangka mencapai kompetensi dasar.6

Sejalan dengan Rusman yang menganggap pembelajaran sebagai

sebuah sistem, Oemar Hamalik memaparkan bahwa pembelajaran

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat

dalam sistem pembelajaran terdiri atas siswa, guru dan tenaga lainnya,

misalnya tenaga laboratorium. Materi meliputi buku-buku, papan tulis

photografi, slide dan film, audio dan vidio tape. Fasilitas dan

perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, peerlengkapan audio visual

juga komputer. Prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian,

informasi, praktek, belajar, ujian dan sebagainya. 7

Sebagai suatu sistem perlu menganalisis berbagai komponen-

komponen yang membentuk sistem pembelajaran. Lebih jelas

komponen-komponen pembelajaran dapat dilihat pada gambar berikut

ini:8

5 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,
2012), h. 93.

6 BSNP 2016 dalam Rusman, Ibid.
7 Oemar Hamalik dalam Ramayulis, Belajar dan Pembelajaran., h. 239.
8 Wina Sanjaya, Kurikulum., h. 204.
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Gambar 2.1

Komponen Sistem Proses Pembelajaran
(Diadopsi dari, Wina Sanjaya, 2009)

Dari gambar 2.1 tersebut dapat dilihat bahwa sebagai suatu

sistem, proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang satu

sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi. Komponen-komponen

tersebut adalah tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi

pembelajaran, media, dan evaluasi.

Mengacu pada definisi tersebut maka, pengertian pembelajaran

adalah suatu kegiatan yang terjadi antara guru sebagai pendidik dan

siswa sebagai peserta didik dengan menggunakan prosedur-prosedur

(cara-cara) tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya istilah “pendidikan agama Islam” memiliki rumusan

yang berbeda-beda namun tujuannya sama. Hasan Langgulung

profesor dalam bidang pendidikan Universitas Kebangsaan Malaysia

(UKM) merumuskan pendidikan Islam sebagai “proses penyiapan

generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan
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nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk

beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat”.9 Makna pendidikan

Islam yang dikemukakan Hasan Langgalung masih memiliki

pengertian yang luas.

Pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada

term al-Tarbiyah, al-Ta’dib, al-Ta’lim, dari ketiga term tersebut yang

paling banyak digunakan adalah al-Tarbiyah. Meskipun menurut

Naquib al-Attas, secara semantik kata al-Tarbiyah ini tidak khusus

ditujukan untuk mendidik manusia, tetapi dapat disepakati kepada

species lain, seperti mineral, tanaman dan hewan. Maka dari ketiga

tersebut, al-Attas lebih condong menggunakan kata al-Ta’dib dari

addaba untuk menggambarkan pendidikan, karena dari kata addaba

mempunyai arti untuk mengatur pikiran dan jiwa, manambah pada

baiknya kualitas dan tambang pikiran dan jiwa, melakukan

pembenahan untuk memperbaiki kesalahan dalam bertindak,

membenahi yang salah serta memelihara tingkah laku yang tidak

baik.10 Makna pendidikan yang telah dikemukan ini merupakan

pendidikan Islam ditinjau secara etimologi (secara bahasa). Dari

tinjaun etimologis tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan menurut

Islam memiliki ragam keunikan yang kaya akan makna dan nilai-nilai

yang khas mendasari pendidikan.

9 Hasan Langgulung dalam Ahmad Syah, Term Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam
Pendidikan Islam: Tinjauan dari Aspek Semantik, Jurnal Al-Fikra. Vol. 7 No.1 Januari – Juni
2008, h. 132.

10 Syamsul Ma’arif, Revitalisasi Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h.
68 – 69.
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Selanjutnya pendidikan ditinjau dari terminologi (istilah)

memiliki beberapa pengertian. Al-Syaebani mengartikan pendidikan

Islam perubahan yang diinginkan yang diusahakan oleh proses

pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada

tingkah laku individu atau pada kehidupan pribadinya, atau pada

kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar dan proses pengajaran

sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi di antara profesi-

profesi asasi dalam masyarakat.11

Sedangkan Muhammad Fadhil al-Jamali mendefinisikan

pendidikan Islam adalah “upaya mengembangkan, mendorong, serta

mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai

yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi

yang sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun

perbuatan.”12

Kemudian menurut Muhammad SA. Ibrahimi (dalam Abdul

Munzib dan Jusuf Muzakkir) menyatakan pendidikan Islam adalah:

“Islamic education in true sense of the lern, is a system education

which enable a man to leand his life according to the islalamic

ideology, so that he may easily mould his life in accordance with

tenents of Islam.” (Pendidikan Islam dalam pandangan yang

sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan

11 Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafatut Tarbiyyah al-Islamiyah, terj
Hasan Langgalung (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h. 399.

12 Abdul Munzib dan Jusuf Muzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kencana, 2006),
Cet – 1, h. 26.
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seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideology

Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk kehidupannya

sesuai dengan ajaran Islam).13 Penjelasan ini menunjukkan bahwa

pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat

beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang dapat

mengarahkan dan mendorong seseorang hidup sesuai dengan landasan

agama Islam.

Kemudian Zakiyah Darajat, dkk, mendefiniskan pendidikan

agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama

Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar

nanti setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati,

dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya

secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu

pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup

didunia maupun diakhirat kelak.14 Definisi pendidikan Islam yang

dikemukan Zakiyah Darajat merupakan definisi pendidikan Islam

dalam arti sempit.

Bertolak dari penjelasan di atas pembelajaran pendidikan agama

Islam dapat diartikan suatu proses interaksi berbagai komponen

pendidikan agama Islam (tujuan, materi, metode, media dan evaluasi)

agar kelak anak didik dapat memahami, menghayati dan mengamalkan

13 Ibid., h. 25.
14 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 86.
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ajaran agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan,

baik pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Ramayulis, proses pembelajaran dalam pendidikan

Islam sebenarnya sama dengan proses pembelajaran pada umumnya,

namun yang membedakan adalah bahwa pendidikan proses maupun

hasil belajar selalu inhern, dengan keislaman, keislaman melandasi

aktivitas belajar, menafasi perubahan yang terjadi serta menjiwai

aktivitas berikutnya. Secara sistematis hakikat pembelajaran dalam

pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2

Sistematis Kerangka Pendidikan Islam
(Diadopsi dari Ramayulis, 2011)

Dari gambar 2.2 menunjukkan bahwa kerangka pendidikan Islam

secara sistematis berawal proses pembelajaran yang kemudian terjadi

perubahan perilaku dari berbagai aspek yang kemudian menghasilkan

anak didik yang mengamalkan ajaran Islam.
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b. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan pendidikan

nasional. Di dalam Undang – undang (UU No. 20 Tahun 2003) tentang

Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

“Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab.”15

Dari rumusan tersebut bahwa pengembangan potensi bidang

keagamaan merupakan salah satu tujuan utama pendidikan.

Secara teoris tujuan belajar itu ada tiga jenis, yakni : (1) Untuk

mendapatkan pengetahuan; (2) Penanaman konsep dan keterampilan;

dan (3) pembentukan sikap.16 Ketiga aspek ini telah menjadi fokus

beberapa pakar pendidikan yang membuat tujuan instruksional yang

menggunakan taksonomi atau klafisikasi sebagaimana yang telah

dirumuskan oleh Benyamin Bloom ( dalam Nana Sudjana), yakni:

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahauan atau ingatan,

pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Kedua aspek

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan eempat aspek

berikutnya termasuk kognitif tertinggi.

15 Undang – Undang (UU N0. 20 Tahun 2003) Tentang Sisdiknas, (Jakarta : Fokusmedia,
2009), h. 6.

16 Sardiman  AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rajawali Pers,
2007), h.26 – 28.
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2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan

internalisasi.

3) Ranah psikomotor, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotor,

yakni (a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c)

kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau ketepan, (e) gerakan

keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan

interpretatif.17

Sementara itu, ranah tujuan pendidikan Islam sebenarnya lebih

luas lagi dari ranah di atas. Menurut Ramayulis, disamping ranah

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik, juga meliputi ranah

konatif dan performance. Konatif, berhubungan dengan motivasi atau

dorongan dari dalam atau disebut niat, sebagai titik tolak peserta didik

untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ranah performance adalah

kualitas/kinerja yang dilakukan seseorang. Misalnya ranah tujuan

ibadah shalat. Ranah kognitif yaitu pengetahuan tentang sholat, ranah

konatif adalah niat (motivasi) melaksanakan shalat, ranah psikomotor

pengamalan shalat, ranah afektif, pengaruh shalat terhadap mental, dan

ranah performance seperti khusu’ tawadhu’ tuma’ninah.18

Terkait dengan tujuan pendidikan Islam, menurut al-Ghazali

tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan ada dua:

17 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT. Remaja
Rosda Karya, 2014), h. 22 – 23.

18 Ramayulis, Ilmu Pendidikan., 147.
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(1) tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan

(taqarrub) kepada Allah; dan (2) Kesempurnaan insani yang bermuara

pada kebahagiaan dunia akhirat.19

Tujuan al-Ghazali ini masih bersifat umum dan luas sesuai

dengan tujuan hidup manusia yang dikemukakan dalam al-Qur’an

Surah Az-Dzariat : 56;

       
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.20

Athiyah al-Abrasyi merumuskan tujuan pendidikan Islam sesuai

kesepakatan para pakar pendidikan bahwa pendidikan serta pengajaran

bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang

belum mereka ketahui, melainkan, yakni: (a) Mendidik akhlak dan

jiwa mereka; (b) Menanamkan rasa ketuhanan (fadillah); (c)

Membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi; (d)

Mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya

dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.21

Tujuan pendidikan Islam secara umum dalam perspektif al-Buthi

(dalam Nasharuddin), meliputi:

1) mencapai keridhoan Allah, menjauhi murka dan siksanya-Nya

serta melaksanakan pengabdian yang tulus ikhlas kepada-Nya.

19 Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, (Madiun :
Jaya Star Nine, 2013), h. 14.

20 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan., h. 324.
21 Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, at-Tarbiyyah al-Islamiyyah, terj. Abdullah Zaky Al-

Kaaf, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), h. 13.
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2) meningkatkan akhlak masyarakat berdasarkan agama untuk

membimbing masyarakat kearah yang diridhoi Allah.

3) membentuk rasa cinta tanah air pada diri manusia berdasarkan pada

agama untuk membimbing masyarakat kearah yang diridhoi Allah.

4) membentuk rasa cinta tanah air pada diri manusia berdasarkan pada

agama dan ajaran-ajaran yang dibawanya, di samping juga

mengajar manusia pada nilai-nilai dan akhlak al-karimah.

5) mewujudkan ketentraman di dalam jiwa dan akidah yang dalam,

penyerahan dan ketaatan yang ikhlas kepada Allah.

6) memelihara bahasa dan kesustraan Arab sebagai bahasa al-Qur’an

dan sebagai wadah kebudayaan dan menjaga unsur-unsur

kebudayaan Islam yang paling menonjol serta mensyi’arkan

kesadaran ber-Islam yang sebenarnya, memprioritaskan hakikat

beragama aras kebersihan dan kecemerlangannya.

7) menguatkan persatuan tanah air dan menyatukan visi dan misi

melalui usaha menghilangkan perselisihan, bersatu dalam kerja

sama dalam rangka prinsip-prinsip keyakinan berislam yang

termaktub dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. 22

Sementara itu, al-Syaibany menjabarkan tujuan pendidikan Islam

sebagai berikut:

1) Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang

berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, dan

22 Nasharuddin, Akhlak; Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta : PT. Raja Grafindopersada,
2015), h. 301.
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kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia

dan di akhirat.

2) Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku

masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan

kehidupan dalam masyarakat dan memperkaya pengalaman

masyarakat.

3) Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan

pengajaran ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai

kegiatan masyarakat.23

Tujuan yang dikemukakan al-Syaibany lebih terinci dan terarah.

Namun, perlu penjabaran yang lebih operasional dan konkrit sehingga

tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan

tujuan pendidikan Islam pada hakikatkanya untuk mengembangkan

potensi manusia agar menjadi manusia yang cerdas, berilmu, kreatif,

beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Artinya pengembangan

ini meliputi aspek kognitif (pengetahuan tentang ajaran agama),

psikomotor (keterampilan ibadah) dan afektif (akhlak mulia).

Kemudian agar tujuan pendidikan khususnya pendidikan agama

Islam lebih terarah dalam pencapaiannya, maka diperlukan

penjenjangan tujuan. Untuk mengetahui secara rinci penjenjangan

tujuan pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

23 Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafatut Tarbiyyah., h. 399.
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TPN

TI

TK

TU

TKP

Gambar. 2.3 Skema Tujuan Pendidikan
(diadopsi dari Ahmad Rohani, 2004)

Keterangan

TPN = Tujuan Pendidikan Nasional
TI = Tujuan Instutional
TK = Tujuan Kurikuler
TUP = Tujuan Umum Pengajaran
TKP = Tujuan Khusus Pengajaran

Berdasarkan gambar di atas tujuan pendidikan khusus pendidikan

agama Islam berjenjang dari tujuan yang bersifat nasional sampai

kepada tujuan khusus pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran

dimulai dari tujuan khusus pembelajaran meningkat kepada tujuan

pendidikan nasional.

c. Prinsip-prinsip Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Prinsip-prinsip pembelajaran ini muncul dari penemuan para ahli

dalam bidang psikologi kemudian diaplikasikan dalam bidang

pendidikan sehingga lahirlah prinsip-prinsip pembelajaran. Berikut

prinsip-prinsip pembelajaran yang disusun Dimyati dan Mudjiono:24

24 Lihat: Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta,
2009), h. 42.
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1) Perhatian dan motivasi

Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan

pembelajaran. Dari kajian teori pengelolaan informasi terungkap

bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Di

samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam

kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan

mengarahkan aktivitas seseorang.

2) Keaktifan

Di dalam teori kognitif yang dikemukakan Gage and Berliner

belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa mengolah

informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa

mengadakan tranformasi. Menurut teori ini anak memiliki sifat

aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu

untuk mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuannya.

Dalam pembelajaran anak mampu mengindentifikasi, merumuskan

masalah, mencari dan menemukan fakta, menganalisis, dan

menarik kesimpulan.25

3) Keterlibatan Langsung

Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan

oleh Jhon Dewey dengan “learning by doing”-nya. Belajar

sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. Belajar harus

dilakukan siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok,

25 Ibid., 44.
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dengan cara memecahkan masalah (problem solving). Guru

bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator.

4) Pengulangan

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan

barang kali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori

Psikologi Daya. Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya

yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat,

menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir dan

sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya

tersebut akan berkembang.

5) Tantangan

Teori Medan (Field Theory) dari Kurt Lewin mengemukakan

bahwa siswa dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam

situasi belajar siswa menghadapi tujuan yang ingin dicapai, tetapi

selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar, maka

timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut. Apabila

hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai,

maka ia telah masuk medan baru dan tujuan baru, demikian

seterusnya. Agar pada anka timbul motif yang kuat untuk

mengatasi hambatan dengan baik maka bahan belajar harus

menantang. Tantangan yang dihadapi siswa dalam belajar

membuat siswa bergairah untuk mengatasinya.26

26 Ibid., h. 45 – 47.
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6) Balikan dan Penguatan

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan

terutama ditekankan oleh teori belajar Operant Conditioning dari

B.F. Skinner. Siswa akan lebih bersemangan bila mengetahui dan

mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik, akan merupakan

balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha

belajar selanjutnya.

7) Perbedaan individual.

Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua

orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu

dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis,

kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan berpengaruh pada cara

dan hasil belajar siswa. Karenanya perbedaan individu perlu

diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran.

Dengan demikian ada tujuh prinsip umum pembelajaran yang

harus menjadi perhatian guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada dasarnya

sama, namun terdapat beberapa prinsip yang menjadi ciri dari

Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-

Syaebani sebagai berikut:

1) Prinsip menyeluruh (universal)

2) Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan

3) Prinsip Kejelasan
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4) Prinsip Tak ada pertentangan

5) Prinsip Realisme dan Dapat dilaksanakan

6) Prinsip perubahan yang diingini

7) Prinsip menjaga perbedaan-perbedaan perseorangan

8) Prinsip dinamisme dan menerima perubahan dan perkembangan

dalam rangka metode-metode keseluruhan yang terdapat dalam

agama. 27

Pada dasarnya prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan

Islam yang dikemukakan oleh Al-Syaebani ada kesamaan prinsip,

hanya istilah yang digunakan berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama.

d. Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam di sekolah maupun di madrasah meliputi

aspek-aspek yang sama. Terdapat tiga aspek dalam pengajaran agama

Islam, yaitu pertama, aspek hubungan manusia dengan Allah swt.,

kedua, aspek hubungan manusia dengan sesamanya, dan ketiga, aspek

hubungan manusia dengan alam.28

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam

meliputi lima unsur pokok, yaitu: (a) al-Qur’an, (b) Aqidah, (c)

Syari’ah, (d) Akhlak, dan (e) Tarikh.29 Kemudian standar kompetensi

yang diharapkan dalam proses pendidikan agama Islam di sekolah

27 Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafatut Tarbiyyah., h. 436 – 443.
28 Zakiyah Darajat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi

Aksara, 2009), h. 176.
29 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), Edisi

Revisi, h. 23.
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meliputi: (a) Mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur’an serta mengamalkan

ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari; (b) Menerapkan aqidah

Islam dalam kehidupan sehari-hari; (c) Melaksanakan syariah Islam

dalam kehidupan sehari-hari; dan (d) Mendeskripsikan perkembangan

tarikh Islam dan hikmahnya untuk kepentingan sehari-hari.30 Untuk

lebih jelas ruang lingkup pendidikan agama Islam yang telah disusun

dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tingkat SMA sebagai

berikut:31

Tabel. 2.1

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Pendidikan Agama Islam di SMA

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Kelas X, Semester 1
Al-Qur’an
1. Memahami ayat-ayat Al-

Qur’an tentang manusia
dan tugasnya sebagai
khalifah di bumi.

1.1 Membaca QS Al-Baqarah; 30, Al-Mukminun; 12-14,
Az-Zariyat; 56 dan An Nahl : 78

1.2 Menyebutkan arti QS Al-Baqarah; 30, Al-Mukminun;
12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl : 78.

1.3 Menampilkan perilaku sebagai khalifah di bumi
seperti terkandung dalam QS Al-Baqarah;30, Al-
Mukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl : 78.

2. Memahami ayat-ayat Al-
Qur’an tentang keikhlasan
dalam beribadah.

2.1 Membaca QS Al An’am; 162-163 dan Al-Bayyinah; 5.
2.2 Menyebutkan arti QS Al An’am;162-163 dan Al-

Bayyinah; 5.
2.3 Menampilkan perilaku ikhlas dalam beribadah seperti

terkandung dalam QS Al An’am;162-163 dan Al-
Bayyinah; 5.

Aqidah
1. Meningkatkan keimanan

kepada Allah melalui
pemahaman sifat-sifatNya
dalam Asmaul Husna

3.1 Menyebutkan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna.
3.2 Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam  Asmaul Husna.
3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan

terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna
Akhlak
2. Membiasakan perilaku

terpuji
4.1 Menyebutkan pengertian perilaku husnuzhan.
4.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku husnuzhan

terhadap Allah, diri sendiri dan sesama manusia.
4.3 Membiasakan perilaku husnuzhan dalam kehidupan

sehari-hari.

30 Ibid., hlm. 39.
31 BSNP (2006), Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SMA/MA (online) https://

masdwijanto.files.wordpress.com/2011/03/buku-standar-isi-sma.pdf diunduh 4 November 2016.
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Fiqih
3. Memahami sumber hokum

Islam, hukum taklifi, dan
hikmah ibadah.

5.1 Menyebutkan pengertian kedudukan dan fungsi Al-
Qur’an, Al-Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum
Islam

5.2 Menjelaskan pengertian, kedudukan dan fungsi hukum
taklifi dalam hukum Islam

5.3 Menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-
hari.

Tarikh dan Kebudayaan
Islam
6. Memahami keteladanan

Rasulullah dalam membina
umat periode Makkah.

6.1 Menceritakan sejarah dakwah Rasullah SAW periode
Makkah.

6.2 Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah
Rasullullah SAW periode Makkah

Kelas X, Semester 2

Al Qur’an
7. Memahami ayat-ayat Al-

Qur’an tentang Demokrasi

7.1 Membaca QS Ali Imran; 159 dan QS Asy Syura; 38.
7.2 Menyebutkan arti QS Ali Imran 159 dan QS Asy

Syura; 38.
7.3 Menampilkan perilaku hidup demokrasi seperti

terkandung dalam QS Ali Imran 159, dan QS Asy
Syura; 38 dalam kehidupan sehari-hari.

Aqidah
8. Meningkatkan keimanan

kepada Malaikat.
8.1 Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada malaikat.
8.2 Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada

malaikat.
8.3 Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman

kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari.
Akhlak
9. Membiasakan perilaku

terpuji.
9.1 Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian,

berhias, perjalanan, bertamu, dan atau menerima tamu.
9.2 Menampilkan contoh-contoh adab dalam berpakaian,

berhias, perjalanan, bertamu atau menerima tamu.
9.3 Mempraktikkan adab dalam berpakaian, berhias,

perjalanan, bertamu dan atau menerima tamu dalam
kehidupan sehari-hari.

10.Menghindari Perilaku
Tercela

10.1 Menjelaskan pengertian hasad, riya, aniaya dan
diskriminasi

10.2 Menyebutkan contoh perilaku hasad, riya, aniaya dan
diskriminasi

10.3 Menghindari hasad, riya, aniaya dan diskriminasi
dalam kehidupan sehari-hari

Fiqih
11. Memahami hukum Islam

tentang zakat, haji dan
wakaf.

11.1 Menjelaskan perundang-undangan tentang
pengelolaan zakat, haji dan waqaf.

11.2 Menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji
dan wakaf.

11.3 Menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang
pengelolaan zakat, haji dan wakaf.

Tarikh dan Kebudayaan
Islam
1. Memahami keteladanan

Rasulullah dalam
membina umat periode
Madinah.

12.1 Menceritakan sejarah dakwah Rasullah SAW periode
Madinah.

12.2 Mendeskripsikan strategi dakwah Rasullullah SAW
periode Madinah.
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Kelas XI, Semester 1
Al Qur’an
1. Memahami ayat-ayat Al-

Qur’an tentang kompetisi
dalam kebaikan

1.1 Membaca QS. al Baqarah : 148 dan QS. al Fatir : 32
1.2 Menjelaskan arti QS. al Baqarah : 148 dan QS. al

Fatir : 32
1.3 Menampilkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan

seperti terkandung dalam QS. al Baqarah : 148 dan
QS. al Fatir : 32

2. Memahami ayat-ayat al
Qur’an tentang perintah
menyantuni kaum Dhu’afa

2.1 Membaca Qs. al Isra : 26-27 dan QS. al Baqarah :
177

2.2 Menjelaskan arti QS. al Isra : 26-27 dan QS. al
Baqarah : 177

2.3 Menampilkan perilaku menyantuni kaum Dhu’afa
seperti terkandung dalam QS. al Isra : 26-27 dan QS.
al Baqarah : 177

Aqidah
3. Meningkatkan keimanan

kepada Rasul rasul Allah
3.1 Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasulrasul

Allah
3.2 Menunjukkan contoh-contoh perilaku beriman

kepada Rasul-rasul Allah
3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan

keimanan kepada Rasul-rasul Allah dalam kehidupan
sehari-hari

Akhlaq
4. Membiasakan berperilaku

terpuji
4.1 Menjelaskan pengertian taubat dan raja’
4.2 Menampilkan contoh-contoh perilaku taubat dan raja’
4.3 Membiasakan perilaku bertaubat dan raja’ dalam

kehidupan sehari-hari
Fiqih
5. Memahami hukum Islam

tentang Mu’amalah
5.1 Menjelaskan azas-azas transaksi ekonomi dalam

Islam
5.2 Memberikan contoh transaksi ekonomi dalam Islam
5.3 Menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam

kehidupan sehari-hari
Tarikh dan Kebudayaan
Islam
6. Memahami perkembangan

Islam pada abad pertengahan
(1250 – 1800)

6.1 Menjelaskan perkembangan Islam pada abad
pertengahan

6.2 Menyebutkan contoh peristiwa perkembangan Islam
pada abad pertengahan

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Kelas XI, Semester 2
Al Qur’an
7. Memahami ayat-ayat al-Qur

’an tentang perintah menjaga
kelestarian lingkungan hidup

7.1 Membaca QS. al Rum: 41-42, QS Al-A’raf: 56-58,
dan QS Ash Shad: 27

7.2 Menjelaskan arti QS. al Rum: 41-42, QS Al-A’raf:
56-58, dan QS Ash Shad: 27

7.3 Membiasakan perilaku menjaga kelestarian
lingkungan hidup seperti terkandung dalam QS. al
Rum: 41-42, QS Al-A’raf: 56-58, dan Shad: 27

Aqidah
8. Meningkatkan keimanan

kepada Kitab-kitab Allah
8.1 Menampilkan perilaku yang mencerminkan

keimanan terhadap Kitab-kitab Allah
8.2 Menerapkan hikmah beriman kepada Kitab-kitab

Allah
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Akhlak
9. Membiasakan perilaku

terpuji
9.1 Menjelaskan pengertian dan maksud menghargai

karya orang lain
9.2 Menampilkan contoh perilaku menghargai karya

orang lain
9.3 Membiasakan perilaku menghargai karya orang lain

dalam kehidupan sehari-hari
10. Menghindari perilaku

tercela
10.1 Menjelaskan pengertian dosa besar
10.2 Menyebutkan contoh perbuatan dosa besar
10.3 Menghindari perbuatan dosa besar dalam

kehidupan sehari-hari
Fiqih
11. Memahami ketentuan

hukum Islam tentang
pengurusan jenazah

11.1 Menjelaskan tatacara pengurusan jenazah
11.2 Memperagakan tatacara pengurusan jenazah

12. Memahami khutbah,
tabligh dan dakwah

12.1 Menjelaskan definisi khutbah, tabligh dan dakwah
12.2 Menjelaskan tatacara khutbah, tabligh dan dakwah
12.3 Memperagakan khutbah, tabliqh dan dakwah

Tarikh dan Kebudayaan
Islam
13. Memahami perkembangan

Islam pada masa modern
(1800-sekarang)

13.1 Menjelaskan perkembangan Islam masa modern
13.2 Menyebutkan contoh peristiwa perkembangan

Islam pada masa modern

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa materi

pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi: (a) Materi

pembelajaran al-qur’an; (b) Materi pembelajaran keimanan (akidah);

(c) Materi pembelajaran akhlak; (d) Materi pembelajaran fikih/ibadah;

dan (e) Materi pembelajaran sejarah Islam (tarikh).

e. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran merupakan suatu aktivitas (proses) yang sistematis

dan sistemik yang terdiri atas banyak komponen. Masing-masing

komponen tidak bersifat parsial (terpisah), tetapi harus berjalan secara

teratur, saling bergantungan, komplementer dan berkelanjutan. Untuk

itu diperlukan pengelolaan pembelajaran yang baik yang harus

dikembangkan berdasarkan asas-asas pembelajaran. Seorang guru

harus mengerti dan memahami dan menghayati berbagai prinsip
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pembelajaran, sekaligus mengaplikasikannya dalam melaksanakan

tujuan pembelajaran. 32

Pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid

dalam rangka menyampaikan bahan kepada siswa dan untuk mencapai

tujuan pengajaran.33 Sedangkan mengajar dalam konteks standar

pendidikan tidak hanya sekadar menyampaikan materi pelajaran, akan

tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa

belajar. Pengaturan lingkungan adalah proses menciptakan iklim yang

baik seperti penataan lingkungan, penyediaan alat dan sumber

pembelajaran, dan hal-hal lain yang memungkinkan siswa betah dan

merasa senang belajar sehingga mereka dapat berkembang secara

optimal sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya.34

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama Islam adalah

usaha guru mengelola lingkungan belajar dengan menggunakan

strategi, media dan evaluasi agar siswa dapat menguasai pelajaran.

Gagne mengemukakan sebagaimana ditulis Moh. Surya ada

sembilan langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru.

Langkah-langkah tersebut adalah:

1) Melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa;

2) Memberikan informasi kepada siswa mengenai tujuan

pembelajaran dan topik-topik yang akan dibahas;

32 Ramayulis, Ilmu Pendidikan., h. 242.
33 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,

2002), h. 36.
34 Wina Sanjaya, op. cit., h. 212 – 213.
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3) Merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran;

4) Menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik

yang telah ditetapkan;

5) Memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran;

6) Memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran siswa;

7) Memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditujukan pada

siswa;

8) Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar; dan

9) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat dan

menggunakan hasil pembelajaran.35

Dengan memperhatikan urutan langkah-langkah tersebut

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam seperti al-Qur’an

Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah dapat terlaksana dengan

efektif sehingga memberikan dampak bagi proses belajar siswa.

Pelakasanaan pembelajaran pendidikan agama Islam melibatkan

strategi atau metode, media atau sumber belajar dan evaluasi.

2. Penciptaan Suasana Islami

a. Pengertian Penciptaan Suasana Islami

Untuk mengartikan penciptaan suasana religius terlebih dahulu

diartikan kata “penciptaan”.  Penciptaan berasal dari kata “cipta” yang

ditambah awalan pe dan akhiran an. Dalam Kamus Umum Bahasa

35 Mohamad Surya, Psikologi Pengajaran dan Pembelajaran, (Bandung : Bani Qurays,
2004), h. 45.
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Indonesia kata “cipta” diartikan pemusatan pikiran; angan-angan; cita.

Sedangkan “penciptaan” memiliki arti perbuatan (hal dan sebagainya)

menciptakan.36 Jadi, penciptaan mengandung makna usaha untuk

mengadakan sesuatu hal yang belum ada menjadi ada.

Kemudian kata “suasana” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

mengandung beberapa pengertian, yakni: (a) hawa; udara: (b) keadaan

sekitar sesuatu atau dalam lingkungan sesuatu: (c) keadaan suatu

peristiwa.37 Berarti suasana menunjukkan suatu keadaan atau kondisi

pada suatu lingkungan. Selanjutnya kata islami dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia memiliki arti bersifat keislaman.38 Jadi kata islami

sebenarnya suatu perilaku atau keadaan yang berlandaskan ajaran

agama Islam. Artinya jika seseorang tingkah laku sehari-hari sesuai

dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, berarti orang tersebut dikatakan

sudah berperilaku yang islami.

Menurut Muahaimin bahwa yang dimaksud dengan penciptaan

suasana religius berarti menciptakan suasana atau iklim kehidupan

keagamaan. Dalam konteks pendidikan di sekolah berarti penciptaan

suasana atau iklim keagamaan yang dampaknya ialah berkembangnya

suatu pandangan hidup yang bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran dan

nilai-nilai agama, yang diwujudkan dalam sikap hidup serta

36 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
2006), edisi ke -3, h. 239.

37 Pusat Bahasa Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Dalam Jaringan)
tersedia online http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php diakses 27 Juli 2016.

38 Ibid.
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keterampilan hidup oleh para warga sekolah dalam kehidupan mereka

sehari-hari.39

Dengan demikian penciptaan suasana islami di sekolah dapat

diartikan suatu usaha yang dilakukan secara terkordinasi dan terencana

dengan melibatkan berbagai komponen untuk menghasilkan suatu

kondisi atau iklim sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

b. Pentingnya Penciptaan Suasana Islami di Sekolah

Madrasah/sekolah adalah merupakan lembaga kependidikan

Islam yang menjadi cermin sebagai umat Islam yang menginginkan

agar anak-anaknya menjadi manusia yang beriman dan berilmu

pengetahuan dalam rangka upaya meraih hidup sejahtera duniawi dan

kebahagiaan hidup di akhirat.40

Di dalam S.K. Menag RI No. 372 Tahun 1993 tentang

Kurikulum Madrasah dinyatakan ”kurikulum pendidikan dasar berciri

khas agama Islam (MI dan MTs) dan No. 373 Tahun 1993 tentang

kurikulum Madrasah Aliyah.41 Berdasarkan kurikulum tersebut maka

ciri khas agama Islam di madrasah dilaksanakan dalam bentuk: (1)

mata pelajaran-mata pelajaran keagamaan pendidikan agama Islam,

dijabarkan yaitu, al-Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah

Kebudayaan Islam, bahasa Arab; (2) Suasana keagamaannya, berupa

39 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia
Pendidikan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 106 – 107.

40 H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, (Jakarta : Bumi Aksara,
2009), h. 107.

41 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), h.
153.
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kehidupan sekolah yang akademis, dan (3) pengintegrasian pendidikan

agama Islam ke mata pelajaran umum.42 Dengan demikian salah satu

yang harus diupayakan madrasah adalah penciptaan suasana

keagamaan.

Sejalan dengan itu, Muhaimin mengemukakan bahwa

madrasah/sekolah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik

hidup keislaman mengandung makna perlunya penciptaan suasana

religius (keagamaan Islam). Suasana religius bukan hanya bermakna

simbolis, tetapi lebih jauh dari itu, berupa penanaman dan

pengembangan nilai-nilai religius (keagamaan Islam) pada setiap

bidang pelajaran yang termuat dalam program pendidikannya.

Konsekwensinya diperlukan guru-guru yang mampu mengintegrasikan

wawasan imtaq dan iptek, diperlukan buku-buku teks yang bernuansa

religius dan bermuatan pesan-pesan religius pada setiap bidang atau

mata pelajaran yang diprogramkan.43

Menurut Muhaimin, untuk membentuk peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

serta berakhlak mulia, sekaligus tidak bermental korup, tidak bisa

hanya mengandalkan pada mata pelajaran pendidikan agama yang

hanya 2 jam pelajaran, tetapi perlu menjadikan pendidikan agama

sebagai core pengembang pendidikan di sekolah, yang dalam

implementasinya diperlukan kerja sama yang harmonis dan interaktif

42 Ibid., h. 153 – 154.
43 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya : Pustaka Pelajar,

2004), h. 204.
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di antara para warga sekolah dan para guru dan tenaga kependidikan

yang ada di dalamnya.44

Menurut Lickona (dalam Muhaimin), untuk mendidik karakter

dan nilai-nilai yang baik, termasuk didalamnya nilai kejujuran, disiplin

dan sebagainya, diperlukan proses pembinaan terpadu secara terus

menerus antara ketiga dimensi sebagaimana gambar berikut.

Gambar. 2.4   Dimensi Pembinaan Karakter
(diadopsi dari Muhaimin : 2006)

Dari gambar di atas garis yang menghubungkan antara satu

dimensi dengan dimensi lain tersebut menunjukkan bahwa untuk

membina akhlak mulia, diperlukan pengembangan ketiga-tiganya

secara terpadu, yaitu: pertama, moral knowing, yang meliputi: (1)

moral awareness (pengetahuan tentang moral atau baik dan buruk);

knowing moral values (pengetahuan tentang nilai-nilai moral);

perspective taking (menggunakan pandangan moral); moral reasoning

44 Muhaimin, Nuansa Baru., h. 110.
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(pertimbangan moral); decision making (membuat keputusan

berdasarkan moral); Self-knowledge (pengetahuan atau pemahaman

tentang dirinya). Kedua, moral feeling, yang meliputi: Conscience

(kesadaran akan moral atau baik buruk); Self-esteem (rasa harga diri);

Empathy (rasa empaty); Loving the good (cinta kebaikan); Self-control

(kontrol atau pengendalian diri); Humanity (rendah hati). Ketiga, moral

action, yang meliputi: Competence (kompeten dalam menjalankan

moral); Will (kemauan berbuat baik dan menjauhi yang jahat); dan

Habit (kebiasaan berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat/jelek).45

Bertolak dari penjelasan di atas sekolah/madrasah merupakan

lembaga yang membina mental spritual dan kesadaran ruhaniyah

peserta didik. Keberhasilan pembinaan tersebut harus didukung dengan

penciptaan suasana religius. Karena, suasana religius dapat

menumbuhkan sikap keagamaan yang matang. Oleh karenanya,

penciptaan suasana religius sangat penting dilakukan di sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas penciptaan suasana agamis sangat

penting dilakukan. Sebab, suasana yang religius akan berpengaruh

pada pembentukan sikap keagamaan yang matang.

c. Indikator Penciptaan Suasana Islami

Menurut Ramayulis penciptaan suasana islami dapat dilakukan

sebagai berikut:46

45 Muhaimin, Nuansa Baru., h. 111.
46 Ramayulis, Metodologi., h. 156 – 159.
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1) Mengenalkan kepada peserta didik semua perangkat tata nilai,

institusi yang ada di dalam masyarakat serta peran yang harus

dilakukan berdasarkan status yang dimiliki masing-masing di

dalam lembaga masyarakat tersebut. Setelah peserta didik

mengenal semua perangkat nilai, intitusi dan peran yang ada, maka

mereka dilatih agar membiasakan diri dengan tata nilai dalam

lingkungan yang terbatas. Madrasah tempat peserta didik menjalani

proses sosialisasi hendaknya didesain sedemikian rupa sehingga

memungkinkan peserta didik dapat mengenal, menghayati, dan

melaksanakan sendiri apa yang seharusnnya dikerjakan. Dengan

demikian, setiap peserta didik telah dibekali dengan pengetahuan,

penghayatan, dan sekaligus pengalaman yang dapat membentuk

kepribadiannya yang integral.

2) Mengupayakan agar setiap tenaga kependidikan bersikap dan

berperilaku sesuai dengan ajaran Islam.  Sikap dan perilaku Islam

yang demikian dimulai dari kepala sekolah, para pendidik, dan

semua tata usaha dan anggota masyarakat yang ada di sekitar

sekolah. Setelah itu peserta didik harus mengikuti dan

membiasakan diri dengan sikap dan perilaku Islam. Hubungan dan

pergaulan sehari-hari antara pendidik dengan pendidik antara

peserta didik dengan pendidik dan seterusnya, juga harus

mencerminkan kaidah-kaidah pergaulan islami.
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3) Menciptakan hubungan yang islami dalam bentuk rasa saling

toleransi, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu

(ta’aawun) dan mengakui akan eksistensi masing-masing,

mengakui dan menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing.

4) Menyediakan sarana pendidikan yang diperlukan dalam menunjang

terciptanya ciri khas agama Islam. Sarana dan prasarana tersebut

antara lain:

a) Tersedianya mushalla/masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan

aktivitas peserta didik.

b) Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku

dari berbagai disiplin, khususnya mengenai keislaman.

c) Terpasangnya kaligrafi ayat-ayat dan hadis nabi kata hikmah

tentang semangat belajar, pengabdian kepada agama, serta

pembangunan nusa dan bangsa.

d) Terpeliharanya suasana sekolah yang bersih, tertib, indah dan

aman serta tertanam rasa kekeluargaan.

5) Adanya komitmen setiap warga madrasah menampilkan citra

Islami, antara lain:

a) Cara dan pilihan model pakaian setiap tenaga kependidikan

memakai pakaian yang sopan dan rapi mempertimbangkan

aturan agama dalam pakaian.

b) Tata cara pergaualan yang sopan mencerminakan sikap

akhlakul karimah di kalangan warga madrasah.
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c) Disiplin dengan waktu dan tata tertib yang ada, sehingga dapat

menumbuhkan sikap hormat dari pendidik dan masyarakat

terhadap tenaga kependidikan.

d) Tata beribadah menjalankan syariat agama dan diarapkan

terbiasa untuk memimpin upacara keagamaan bukan saja di

lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah/masyarakat.

e) Memiliki wawasan pemikiran yang luas, sehingga dalam

menghadapi heterogenitas paham dan golongan agama tidak

bersifat sempit dan fanatik.

6) Melakukan pendekatan terpadu dalam proses pembelajaran dengan

memadukan secara serentak pendekatan. Pendekatan terpadu ini

meliputi: keimanan, pengalaman, pembiasaan, rasional, emosional,

fungsional, dan keteladanan.

Menurut Abdul Rachman Shaleh, upaya untuk penciptaan

suasana islami (keagamaan) dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

1) Doa bersama sebelum memulai dan sesudah selesai kegiatan

belajar mengajar;

2) Tadarusan al-Qur’an (secara bersama-sama atau bergantian)

selama 15 – 20 menit sebelum waktu belajar jam pertama dimulai.

Tadarusan al-Qur’an dipimpin oleh guru;

3) Shalat Dzuhur berjamaah dan kultum (kuliah tujuh menit), atau

pengajian/bimbingan keagamaan secara berkala;
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4) Mengisi peringatan hari-hari besar keagamaan dengan kegiatan

yang menunjang internalisasi nilai-nilai agama, dan menambah

ketaatan beribadah;

5) Mengintensifkan praktik ibadah, ibadah madhah maupun sosial;

6) Melengkapi bahan kajian mata pelajaran umum dengan nuansa

keislaman yang relevan dengan nilai-nilai agama.

7) Mengadakan pengajian kitab di luar waktu terjadwal;

8) Menciptakan hubungan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan

antara guru dan pegawai, siswa dan masyarakat sekitar;

9) Mengembangkan semangat belajar, cinta tanah air, dan

mengagungkan kemuliaan agamanya; dan

10) Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan dan terlaksananya

amal sholeh dalam kehidupan secara bersama dan berkelanjutan

baik oleh tenaga kependidikan maupun oleh peserta didik.47

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa cara atau teknis

pelaksanaan penciptaan suasana islami. Melalui kegiatan-kegiatan

keagamaan seperti mambaca al-Qur’an, shalat Zuhur berjamaah, dan

lain sebagainya diharapkan dapat tercipta suasana Islami. Kemudian

dukungan dan kerja sama kepala sekolah, guru dan tenaga

kependidikan yang bersinergi untuk penciptaan suasana islami di

sekolah/madrasah diharapkan memberikan pengaruh positif bagi siswa

dalam pengamalan ajaran agama dalam kehidupan.

47 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 269 – 270.
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3. Pengamalan Agama

a. Pengertian Pengamalan Agama

Pengamalan berasal dari kata “amal” yang berarti perbuatan atau

pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau

perbuatan yang diamalkan.48 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

kata pengamalan memiliki arti (1) proses (perbuatan) atau

melaksanakan; (2) proses (perbuatan) menunaikan ( kewajiban

tugas).49 Pengertian ini menunjukkan bahwa pengamalan memiliki

makna perbuatan ataupun menunaikan suatu hal. Pengamalan berati

perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, tugas atau kewajiban.

Selanjutnya kata agama dari sudut bahasa (etimologis) berarti

peraturan-peraturan, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpula hukum yang

turun temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Agama itu

sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gam. A artinya

tidak dan gam artinya pergi. Jadi, karakteristik tersebut bermakna tidak

pergi yang berarti tetap di tempat.50 Sedangkan dalam bahasa Arab

agama berasal dari kata Ad-din ( الدین ), dalam bahasa Latin, yaitu dari

kata religi, dan bahasa Inggris dari kata religion. Ada lagi pendapat

yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci.51 Definisi-

definisi yang dikemukakan itu, merupakan definisi secara bahasa

(etimologis).

48 WJS. Poerwardarminta, Kamus., h. 33.
49 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka, 2003), h 25.
50 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta : Amzah, 2006), h. 2.
51 Ibid.
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Menurut istilah (terminologis) “agama” memiliki banyak

pengertian. J.H. Leuba dalam bukunya A Psichological Study of

Religion telah melampirkan 48 definisi agama yang diberikan beberapa

penulis. Tampaknya juga belum memuaskannya. Bahkan ia, sampai

pada kesimpulan, bahwa usaha untuk membuat definisi tentang agama

tak ada gunanya, karena hanya membuat kepandaian bersilat lidah.52

Agama Islam menurut istilah adalah agama yang diajaran-

ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi

Muhammad saw., sebagai rasul. Islam pada hakekatnya membawa

ajaran-ajaran bukan mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi

kehidupan manusia. Menurut bahasa, berarti menyerahkan diri, tunduk,

patuh dan taat. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya

taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah SWT.53

Terkait hal tersebut Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan

Al-Qur’an mengatakan bahwa :

“Agama” adalah salah satu kata yang sangat mudah diucapkan dan
mudah juga menjelaskan maksudnya (khususnya bagi orang
awam), tetapi sangat sulit memberikan batasan (definisi yang
tepat) lebih-lebih dari para pakar. Hal ini disebabkan, antara lain,
dalam menjelaskan sesuatu secara ilmiah, yang mengharuskan
ada rumusan yang mampu menghimpun semua unsur yang
didefinisikan dan sekaligus mengeluarkan segala yang tidak
termasuk unsurnya.54

Mukti Ali mengatakan, tidak ada kata yang paling sulit diberi

definisi selain kata agama. Hal ini di dasarkan oleh tiga alasan, yakni:

52 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 11.
53 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam., h. 72.
54 Qurays Shihab, Membumikan Al – Qur’an, (Bandung : Mizan, 2006), h. 209.
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a) Pengalaman agama adalah soal batiniyah, subjektif dan sangat

individualis.

b) Ada emosional dalam membicarakan agama. Karena itu menjadi

sulit dalam membicarakan agama.

c) Konsepsi agama diipengaruhi oleh tujuan orang yang

mendefinisikan.55

Dengan demikian sulit kira memahami agama dalam pendekatan

definitif. Setidaknya ada beberapa hal yang merupakan ciri dari agama,

yakni kekuatan gaib, keyakinan bahwa kekuatan gaib tersebut yang

menetukan nasib baik dan buruk seseorang, dan paham adanya yang

kudus (suci).

Berangkat dari definisi baik secara etimologi dan terminologis

yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengamalan nilai-nilai

agama berarti suatu perbuatan menjalankan ajaran-ajaran agama sesuai

dengan tuntunan Islam yang termaktub dalam al-Qur’an dan Hadis.

Menurut Joachim Wach dalam Ajat Sudrajat, pengamalan agama

adalah bentuk nyata dari semua perbuatan manusia yang disandarkan

kepada Tuhan. Hidup dalam pengertian ini merupakan pengabdian

yang sepenuhnya diabdikan kepada Tuhan. Orientasi dari semua

perilaku dalam hidup semata tertuju kepada Tuhan. Komitmen seorang

pemeluk suatu agama akan nampak dari dimensi pengamalan agama.56

55 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam., h. 3.
56 Joachim Wach dalam Ajat Sudrajat, “Pendidikan Agama yang Membangun Kesadaran

Religius” (Online), staff.uny.ac.id/..../Pendidikan%20Agama%20Yang%2..diunduh 2 November
2016.
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Menurut Jamaluddin Ancok dan Fuad Nashori, pengamalan diartikan

juga ibadah (ritus), ibadah (ritus) adalah bagian dari tingkah laku:

seperti memakai pakaian khusus, mengorbankan harta dan nyawa,

mengucapkan ucapan formal tertentu, bersemedi (mengheningkan

cipta), berdo’a (sembahyang), memuja mengadakan pesta, berpuasa,

menari, berteriak, mencuci dan membaca.57

Abdul Aziz Ahyadi mengemukakan, agama adalah pengalaman

dan penghayatan dunia-dalam seseorang tentang ke-Tuhanan disertai

keimanan dan peribadatan. Pengalaman dan penghayatan itu

meransang dan mendorong individu terhadap hakikat pengalaman

kesucian, penghayatan ”kehadiran” Tuhan atau sesuatu yang dirasakan

supernatural dan diluar batas jangkauan manusia. Pengalaman ini

bersifat subjektif yang sukar diterangkan pada orang lain. Keimanan

akan timbul menyertai penghayatan ke-Tuhanan, sedangkan

peribadatan yakni sikap dan tingkah laku keagamaan merupakan efek

dari adanya ke-Tuhanan dan keimanan. Peribadatan adalah realisasi

keimanan.58

Merujuk pada penjelasan tersebut pengamalan agama berarti

menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Peribadatan itu

sendiri berkaitan dengan bentuk ibadah kepada Allah Swt

57 Jamaluddin Ancok dan Fuad Nashori, Psikologi Islam, dalam Yuli Setianingsih,
Pengamalan Agama Anak Deprivasi Mental. Skripsi. Fakultas Dakwah UIN Suka Yogyakarta.
2009, (online), http://digilib.uin-suka.ac.id/3870/1/BAB%20I,IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA. pdf
diunduh 5 November 2016.

58 Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama ; Kepribadian Muslim Pancasila, (Bandung :
Sinar Baru Algasindo, 2005), h. 37.
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(hablumminallah) dan ibadah kepada manusia (hablum minannas)

serta kepada lingkungan alam (hablumminal alam)

b. Fungsi Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Siswa

Manusia sangat membutuhkan agama dalam menjalani

kehidupannya. Agama menempati posisi yang sangat penting dalam

kelangsungan hidup manusia. Sebab, agama merupakan alat untuk

meraih kebahagiaan hidup. Qurays Shihab mengemukakan bahwa:

”Timbulnya benih agama dalam jiwa manusia, ada yang
berpendapat bahwa benihnya adalah rasa takut yang kemudian
melahirkan pemberian sesajen kepada yang diyakini memiliki
kekuatan yang menakutkan. Memang, rasa takut merupakan
salah satu pendororng utama bagi tumbuh suburnya rasa
keagamaan dalam jiwa manusia.59

Agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Fitrah keagamaan yang

ada dalam diri manusia inilah yang melatarbelakangi perlunya manusia

terhadap agama. Ketika datang wahyu Tuhan menyerukan manusia

agar beragama, maka seruan tersebut amat sejalan dengan fitrahnya

itu.60 Hasan Langgulung mengatakan: “salah satu ciri-ciri fitrah ini

ialah, bahwa manusia menerima Allah sebagai Tuhan, dengan kata

lain, manusia itu adalah dari asal mempunyai kecenderungan beragama

sebab agama itu sebagian dari fitrah-Nya.”61

Terkait dengan fitrah beragama dalam diri manusia telah

dijelaskan al-Qur’an :

59 Qurays Shihab, Membumikan., h. 210.
60 Sahilun A. Nasir dalam M. Yatimin Abdullah, Studi Islam., Cet. Ke-1, h. 42.
61 Jalaluddin, Psikologi., h. 102.
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Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah;
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia
menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui. (QS. Ar – Rum : 30 )62

Di ayat lain juga dijelaskan:

             
              
     

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini
Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami),
kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di
hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani
Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan
Tuhan)",(QS. Al-A’raaf : 172).63

Ayat di atas mengandung makna, bahwa fitrah beragama

manusia sudah ada semenjak manusia itu sendiri dilahirkan ke dunia

ini, akan tetapi manusia kebanyakan tidak menyadari kecenderungan

beragama itu. Setiap individu harus berupaya menumbuhkan fitrah

beragamanya, yakni memupuknya dengan nilai-nilai agama sesuai

62 Departemen Agama RI, Al Qur’an  Al Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Karya
Insan Indonesia, 2004), h. 320.

63 Ibid., h. 135.
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dengan nash (petunjuk) al-Qur’an dan Hadist, sehingga setiap individu

dapat mengamalkan ajaran agama secara kaffah (secara keseluruhan).

Ramayulis dalam bukunya Psikologi Agama menyimpulkan

fungsi agama, yakni sebagai berikut: 64

1) Fungsi agama dalam kehidupan individu, meliputi;

a) Agama sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan

Di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai bagi kehidupan

manusia. Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai acuan dan

sekaligus petunjuk bagi manusia.

b) Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi

Manusia mempunyai kebutuhan dalam kehidupan ini, mulai

dari kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, istirahat, dan

seksual, sampai kebutuhan psikis, seperti keamanan,

ketentraman, persahabatan, penghargaan, dan kasih sayang.

Maka ia akan terdorong untuk memuaskan kebutuhan dan

keinginannya itu. Apabila kebutuhannya itu tidak terpenuhi,

terjadi ketidakseimbangan, antara kebutuhan dan pemenuhan,

maka akan menumbuhkan kekecewaan yang tidak

menyenangkan, kondisi inilah yang disebut frustasi.

c) Agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan

Ketakutan yang dimaksud dalam kaitannya dengan agama

sebagai sarana untuk mengatasinya, adalah ketakutan yang tida

64 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta : Kalam Mulia, 2009), h.228 – 230.
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objeknya. Ketakutan ini sangat penting untuk psikologi agama.

Ketakutan tanpa objek itu membingungkan manusia dari

ketakutan yang mempunyai objek. Kalau ada objek, maka rasa

takut diatasi dengan memberantas atau memerangi objek yang

menakutkan itu, tapi kalau tidak ada objek, bagaimana

seseorang harus memerangi atau mengatasi ketakutan itu.

d) Agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan

Agama mampu memberikan jawaban atas kesukaran intelektual

kognitif, sejauh kesukaran itu diresapi oleh keinginan

eksistensial dan psikologis, yaitu oleh keinginan dan kebutuhan

manusia akan orientasi dalam kehidupan, agar dapat

menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-

tengah alam semesta ini. Tanpa agama, manusia tidak mampu

menjawab pertanyaan yang sangat mendasar dalam

kehidupannya, yaitu dari mana manusia datang, apa tujuan

manusia hidup, dan mengapa manusia ada, dan kemana

manusia kembali setelah mati.65

2) Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat, meliputi;

a) Berfungsi edukatif

Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang

mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi.

Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan

65 Ibid., h. 230 -231.
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melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai

latar belakang mengarah bimbingan agar pribadi penganutnya

menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran

agama masing-masing.

b) Berfungsi penyelamat

Dimanapun manusia berada dia selalu menginginkan dirinya

selamat. Keselamatan yang meliputi bidang yang luas adalah

keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang

diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan

yang meliputi dua alam yaitu: dunia dan akhirat. Dalam

mencapai keselamtan itu agama mengajarkan pada

penganutnya untuk mengenal terhadap sesuatu yang sakral

yang disebut supranatural.

c) Berfungsi sebagai pendamaian

Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat

mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa

berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari

batinnya apabila seseorang yang bersalah telah menembus

dosanya melalui: tobat, pensucian jiwa, ataupun penebus

dosa.66

d) Berfungsi sebagai social control

66 Ibid., h. 231 – 233.
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Para penganut sesuai dengan ajaran, agama yang dianutnya

terikat batinnya kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara

pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh

penganutnya dianggap sebagai norma-norma dalam kehidupan,

sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai

pengawas baik secara individu maupun kelompok.

e) Berfungsi sebagai pemupuk solidaritas

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa

memiliki kesamaan dalam satu kesatuan dalam iman dan

kepercayaan. Rasa kesatuan ini menimbulkan rasa solidaritas

dalam kelompok mapun perorangan, bahkan kadang-kadang

dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Pada beberapa

agama, rasa persaudaraan (solidaritas) itu bahkan dapat

mengalahkan rasa kebangsaan.

f) Berfungsi transformatif

Ajaran agama dapat merubah kehidupan seseorang atau

kelompok maupun perorangan menjadi kehidupan baru sesuai

dengan ajaran agama yang dianutnya.67

g) Berfungsi kreatif

Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya

untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya

sendirin, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut

67 Ibid., h. 233 – 234.



58

agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola

hidup yang sama, akan tetapi dituntut untuk melakukan inovasi

dan penemuan baru dalam pekerjaan yang dilakukannya.

h) Berfungsi sublimatif

Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusiabukan saja

yang bersifat ukhrowi melainkan juga duniawi. Segala usaha

manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma

agama, bila dilakukan dengan ikhlas karena Allah merupakan

ibadah.68

3) Fungsi agama dalam menghadapi krisis modernisasi, meliputi;

a) Agama berfungsi untuk mengatasi krisis spiritual

Dalam beberapa dekade terakhir ini semakin banyak orang

tertarik untuk melihat kembali ajaran-ajaran agama karena

situasi yang menyimpang. Disebabkan oleh perubahan yang

sangat cepat dalam semua aspek kehidupan, banyak orang-

orang merasakan membutuhkan sesuatu untuk dipegang dengan

kuat. Tidaklah mengherankan bila hampir semua ajaran

keagamaan bangkit kembali dalam berbagai dan bentuk.

b) Agama berfungsi untuk menanggulangi materialistik

Implikasi lain – problem yang ditimbulkan oleh modernitas –

akibat pemujaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

adalah bahwa manusia menjadi prestasu di bidang pemenuhan

68 Ibid., h. 234.
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kebutuhan material dijadirkan alat ukur kesuksesan hidup yang

paling dominan; manusia sibuk dan bekerja keras melakukan

penyesuaian diri dengan trend modern. Ia berjua keras untuk

memenuhi keinginannya, padahal yang sebenarnya merka

diperbudak oleh keinginan sosial.69

Selanjutnya Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI)

mengemukakan bahwa ”peran agama sangat besar dalam

pembangunan, aadalah: 70

1) Sebagai ethos pembangunan

Maksudnya adalah bahwa agama yang menjadi anutan

seseorang atau masyarakat jika diyakini dan dihayati secara

mendalam, mampu memberikan suatu tatanan nilai moral dalam

sikap. Selanjutnya nilai moral tersebut akan memberikan garis-

garis pedoman tingkah laku seseorang dalam bertindak, sesuai

dengan ajaran agamanya.

2) Sebagai motivasi (pendorong)

Ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam akan

mendorong seseorang atau kelompok untuk mengejar tingkat

kehidupan yang lebih baik. Pengamalan ajaran agama tercermin

dari pribadi yang berpartisipasi dalam peningkatan mutu kehidupan

tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. Keyakinan akan

balasan Tuhan terhadap perbuatan baik telah mampu memberikan

69 Ibid., h. 236 – 238.
70 Jalaluddin, Psikologi., h. 302.



60

ganjaran batin yang akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat

tanpa material. Balasan dari Tuhan berupa pahala bagi kehidupan

hari Akhirat lebih di dambakan oleh penganut agama yang taat.

Peran positif ini telah membuahkan hasi yang konkrit dalam

pembangunan baik berupa pembangunan sarana, maupun prasarana

yang dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa fungsi

pengamalan agama seseorang meliputi berbagai aspek. Namun dapat

dikelompokkan menjadi empat fungsi, yakni; (1) bagi kehidupan

individu; (2) bagi kehidupan masyarakat; (3) menghadapi krisis

modernisasi; dan (4) fungsi pembangunan.

c. Indikator Pengamalan Agama

Tanda orang yang matang kesadaran beragama yang matang

terletak pada konsisten atau keajegkan pelaksanaan hidup beragama

secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai

kemampuan dan meninggalkan larang-Nya. Pelaksanaan kehidupan

beragama atau peribadatan merupakan realisasi penghayatan ke-

Tuhanan dan keimanan. Pengertian ibadah mencakup pelaksanaan

aturan, hukum, ketentuan, tata cara, perintah, kewajiban dan larangan

dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam.

Ibadah yang menekankan realisasi hubungan manusia dengan Tuhan

disebut ibadah dalam arti khusus. Formalitas, tata cara dan peraturan

ibadah khusus telah ditentukan oleh Tuhan melalui wahyu yang
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disampaikan kepada Nabi sehingga tidak boleh diubah atau

dimodifikasikan. Ibadah dalam arti luas mencakup seluruh kehendak,

cita-cita, sikap, dan tingkah laku manusia berdasar penghayatan ke-

Tuhan disertai niat atau kesengajaan dengan ikhlas karena dan demi

Allah. Orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang akan

melaksanakan ibadahnya dengan konsisten, stabil, mantap, dan penuh

tanggung jawab dan dilandasi warna pandangan agama yang luas.

Tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada menjalankan kewajiban;

dan tiada kewajiban yang lebih mulia daripada kewajiban

melaksanakan perintah agama.71

Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi

Muhammad untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia yang

mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (akidah), ketentuan-

ketentuan ibadah, muamalah (syariah) yang menentukan proses

berpikir, berbuat, dan proses terbentuknya kata hati.72 Menurut

Muhammad Ghazali cara pemeliharaan ajaran agama Islam bagi

pemeluknya, yaitu melaksanakan tiga unsur pokok sebagai berikut:

1) Melaksanakan rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, malaikat-

Nya, Kitab-kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir, qadha dan qadar.

2) Melaksanakan rukun Islam, yaitu penyerahan diri sepenuhnya

kepada ketentuan Allah, dengan cara mengucapkan dua kalimat

syahadat, melaksanakan ibadah shalat, zakat, puasa, dan haji.

71 Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi., h. 54.
72 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam., h. 89.
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3) Melaksanakan perbuatan ihsan, berakhlak mulia, beramal saleh.

Melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah sesama

makhluk dengan penuh keihklasan seakan-akan disaksikan oleh

Allah. 73

Pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam tercermin dari dalam

pengamalan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlakul karimah.74 Secara

rinci mengenai nilai-nilai tersebut dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel. 2.2

Nilai-Nilai Akidah, Ibadah Dan Akhlakul Karimah

Nilai-nilai Agama Profil Sikap dan Perilaku Individu
A. Akidah

(keyakinan)
a. Meyakini Allah sebagai pencipta (khalik)
b. Meyakini bahwa agama sebagai pedoman hidup
c. Meyakini bahwa Allah Maha Melihat terhadap

semua perbuatan (gerak-gerik manusia).
d. Meyakini hari akhirat sebagai pembalasan amal

manusia di dunia.
e. Meyakini bahwa Allah Maha Penyayang dan

Pengampun.
B.Ibadah dan

Akh-lakul
Karimah

a. Melaksanakan ibadah ritual (mahdo), seperti shalat,
saum, dan berdoa.

b. Membaca kitab suci dan mendalami isinya.
c. Mengendalikan diri (hawa nafsu) dari sikap dan

perbuatan yang diharamkan Allah.
d. Bersikap hormat kepada kedua orang tua/orang lain.
e. Menjalin silaturrahmi dengan saudara/orang lain.
f. Bersyukur pada saat mendapat nikmat.
g. Bersabar pada saat mendapat musibah.
h. Memelihara kebersihan diri dari lingkungan.
i. Memiliki etos kerja (belajar) yang tinggi.

Dari tabel di atas bahwa pengalaman agama adalah segala bentuk

perbuatan yang mengandung nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlakul

karimah yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah.

73 Ibid.
74 Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : PT. Rosda

Karya, 2008), h. 94.
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d. Faktor-faktor Mempengaruhi Pengamalan Agama

Tinggi dan rendahnya pengamalan agama seseorang dipengaruhi

oleh berbagai faktor. Menurut Syamsu Yusuf, perkembangan

kesadaran beragama seseorang dipengaruhi oleh dua yakni:75

1) Faktor Pembawaan (Internal)

Perbedaan hakiki antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia

mempunyai fitrah (pembawaan) beragama (homo relegius). Setiap

manusia yang lahir ke dunia ini, baik yang masih primitif,

bersahaja, maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara

komunis maupun kapitalis; baik yang lahir dari orang tua yang

saleh maupun yang jahat; sejak zaman nabi Adam sampai akhir

zaman, menurut fitrah kejadiannya mempunyai potensi beragama

atau keimanan kepada Tuhan atau percaya adanya kekuatan diluar

dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta.

2) Faktor Lingkungan (Eksternal)

Faktor pembawaan atau fitrah beragama merupakan potensi

mempunyai kecederungan untuk berkembang dalam diri seseorang.

Namun, perkembangan itu tidak akan terjadi manakalah tidak ada

faktor luar yang memberikan rangsangan atau stimulus yang

memungkinkan fitrah itu berkembang sebaik-baiknya. Faktor itu

tidak lain adalah lingkungan dimana itu hidup. Lingkugan itu

adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat.

75 Ibid., h. 136 – 141.
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a) Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak

karena itu kedudukan keluarga dalam pengembangan

kepribadian anak sangat dominan. Orang tua mempunyai

peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan fitrah

beragama anak.

b) Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang

mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan

bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak (siswa) agar

mereka berkembang sesuai dengan potensinya.

c) Lingkungan masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah situasi atau

kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secra potensial

berpengaruh terhadap berkembangan fitrah beragama atau

kesadaran beragama individu.

Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran

beragama dikelompokkan menjadi dua faktor, yakni:

1) Faktor internal (dalam diri), meliputi: pengetahuan tentang ajaran

agama, dan motivasi menjalankan ajaran agama.

2) Faktor eksternal (luar diri) meliputi : didikan agama dari orang tua,

kegiatan keagamaan, sarana ibadah, dan suasana lingkungan

pergaulan sekitar.
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4. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Penciptaan
Suasana Islami Terhadap Pengamalan Agama Siswa

Menurut pandangan Jalaluddin, memang sulit mengungkapkan

secara tepat mengenai seberapa jauh pengaruh pendidikan agama melalui

kelembagaan pendidikan terhadap perkembangan jiwa keagamaan

(kesadaran beragama) para anak. Berdasarkan penelitian Gillesphy dan

Young, walaupun latar belakang pendidikan agama di lingkungan keluarga

lebih dominan dalam pembentukan jiwa keagamaan pada anak, barang kali

pendidikan agama yang diberikan di lembaga pendidikan ikut berpengaruh

dalam pembentukan jiwa keagamaan anak. Kenyataan sejarah

menunjukkan kebenaran itu. Sebagai contoh adalah adanya tokoh-tokoh

keagamaan yang dihasilkan oleh pendidikan agama melalui lembaga

pendidikan khusus seperti pesantren, seminari maupun vihara. Pendidikan

keagamaan (religious pedagogyc) sangat mempengaruhi tingkah laku

keagamaan (religious behaviours).76

Menurut pandangan Psikologi Pendidikan sebagaimana yang

dipaparkan oleh Muhibbin Syah, bahwa : keberhasilan ranah kognitif tidak

akan hanya membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan

kecakapan ranah afektif. Sebagai contoh, seorang guru agama yang piawai

dalam mengembangkan kecakapan kognitif, akan berdampak positif

terhadap ranah afektif para siswa. Dalam hal ini, pemahaman yang

mendalam terhadap arti penting materi pelajaran agama yang disajikan

guru serta preferensi kognitif yang mementingkan aplikasi prinsip-prinsip

76 Jalaluddin, Psikologi., h. 270.
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tadi akan meningkatkan kecakapan ranah afektif para siswa. Peningkatan

afektif ini, antara lain, berupa kesadaran beragama yang mantap. Dampak

positif lainnya ialah dimilikinya sikap mental keagamaan yang lebih tegas

sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang telah ia pahami dan yakini

secara mendalam. Sebagai contoh, apa bila seseorang diajak kawannya

untuk berbuat tidak senonoh, seperti menyalah gunakan narkotik, ia akan

serta merta menolak dan bahkan berusaha menolak perbuatan asusila itu

dengan segenap daya dan upayanya.77

Havighurs (dalam Syamsu Yusuf) berpendapat sekolah mempunyai

peranan atau tanggung jawab penting dalam membantu pada siswa

mencapai tugas perkembanganya. Sehubungan dengan hal ini, sekolah

seyogyanya berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif atau kondisi

yang memfasilitasi siswa untuk mencapai perkembangannya. Tugas-tugas

perkembangan itu menyangkut aspek-aspek kematangan dalam

berinteraksi sosial, kematangan personal, kematangan dalam mencapai

falsafah hidup, dan kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa.78 Pendapat ini menunjukkan peran

sekolah/madrasah sangat besar dalam membentuk sikap dan kepribadian

siswa. Sebab, sekolah/madrasah memfasilitasi penciptaan suasana yang

mendidik kearah pembentukan sikap dan kepribadian siswa.

Mengacu pada keterangan tersebut menunjukkan lembaga

pendidikan seperti sekolah dan madrasah berpengaruh dalam membentuk

77 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung : PT.
Remaja Rosda Karya, 2005), h. 86.

78 Syamsu Yusuf  LN, Psikologi., h. 95.
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jiwa keagamaan anak dan berpengaruh pada tingkah laku keagamaannya.

Sebab, proses pendidikan di sekolah merupakan proses pengarahan,

pembinaan, bimbingan dan pengkondisian suasana pendidikan sehingga

dapat membentuk sikap termasuk sikap keagamaan.

Sehubungan dengan adanya pengaruh tersebut Muhaimin

menegaskan “suasana atau lingkungan religius (Islam) di lembaga

pendidikan, yang pada gilirannya akan berdampak pada pengembangan

pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup yang berprespektif

yang Islami dalam konteks keindonesiaan,…”.79 Muhaimin juga

mengatakan “penciptaan suasana agamis sangat diperlukan. Suasana

agamis bukan hanya bermakna simbolis, tetapi lebih jauh dari itu berupa

penanaman dan pengembangan nilai-nilai religius pada setiap bidang

pelajaran yang termuat dalam program pendidikan.”80

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan penciptaan suasana

religius di sekolah berpengaruh positif terhadap sikap keagamaan siswa.

Sebab, salah satu faktor penyebab terbentuknya sikap keagamaan yang

matang adalah faktor penciptaan suasana islami di sekolah.

B. Penelitian Relevan

Kajian mengenai penelitian yang relevan merupakan kajian yang

mendukung penelitian ini. Berdasarkan penelusuran terhadap pustaka yang

ada, ditemukan beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini, antara lain:

79 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya : Pustaka Pelajar,
2004), h. 181.

80 Ibid.
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1. Riyadi (2012) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Agama

Islam Terhadap Pengamalan Ibadah Siswa (Studi kasus di SMP

Muhammaadiyah Salatiga Tahun 2012). Penemuan dari penelitian ini

menggunakan cara penyebaran angket dengan mengambil sampel 80 siswa

kelas VIII SMP Muhammadiyah Salatiga. Dari penyebaran angket tersebut

menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pendidikan agama islam di SMP

Muhammadiyah Salatiga dalam kategori baik atau tinggi, (2) Pengamalan

ibadah siswa SMP Muhammadiyah Salatiga dalam kategori sedang, (3)

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan pendidikan agama

islam dengan pengamalan ibadah siswa di SMP Muhammadiyah Salatiga

tahun 2012. Dengan demikian hipotesis alternatif yang berbunyi

“Pelaksanaan pendidikan agama islam memiliki pengaruh terhadap

pengamalan ibadah siswa” yang diajukan ditolak. Kesimpulan yang dapat

diambil dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang positif antara

variabel X dengan variabel Y sehingga memang tidak ada pengaruhnya

antara pelaksanaan pendidikan agama islam dengan pengamalan ibadah

siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah Salatiga tahun 2012.81

2. Selanjutnya Dwi Wahyu Rohman (2014) meneliti dengan judul ”Upaya

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Suasana Religius di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sutojayan Blitar Tahun 2013/2014”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode

81 Riyadi. 2012. Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Terhadap Pengamalan
Ibadah Siswa (Studi kasus di SMP Muhammaadiyah Salatiga Tahun 2012). Skripsi. Jurusan
Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. STAIN Salatiga. (online)
http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/90a76f276cf6c1ea.pdf diunduh 5 November 2016.
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bersifat

menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Hasil dari penelitian ini dapat disampaikan bahwasanya upaya guru

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan suasana religius yang

ditawarkan dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan melaksanakan

penerapan budaya religius di lingkungan sekolah melalui budaya berjabat

tangan dan mengucap salam, membaca do’a dan surat-surat pendek Al-

Qur’an, kultum pada hari Jum’at, sholat dhuha, sholat dhuhur berjamaah,

peringatan hari besar agama Islam, kegiatan pondok Ramadhan, infaq,

istighosah dan do’a bersama. Peningkatan kegiatan pembelajaran dengan

melakukan apersepsi, pemberian materi yang disertai dalil-dalil dan

praktek ibadah, dan di akhiri dengan evaluasi pembelajaran. Mengadakan

kegiatan ekstrakurikuler bidang agama yaitu tartil Al-Qur’an dan Seni

Baca Al-Qur’an (SBQ).82

3. Kemudian hasil penelitian Wiwik Kusnaningsih dengan judul “Pengaruh

Budaya Religius Sekolah (Dipilin Hafalan surat Yasin dan Sholat

berjama’ah)” penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif,

lokasinya di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumber Gempol.

Menggunakan metode angket, dokumentasi, observasi dan wawancara

82 Rohman, Dwi Wahyu (2014), Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam
Meningkatkan Suasana Religius di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sutojayan Blitar Tahun
2013/2014. Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Tuluangagung. (online) http://repo.iain-tulungagung.
ac.id/90/1/Sampul-Abstrak.pdf diunduh 5 November 2016.
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(interview) sebagai pendukung. Sampel yang diambil adalah kelas VIII A

di MTs Darul Falah yang berjumlah 30 siswa dan jumlah populasi MTs

Darul Falah sebanyak 194 siswa. Dan analisis data yang digunakan adalah

analisis data kuantitatif dengan uji normalitas Chi Kuadrat, uji hipotesis

dengan Product Moment dan uji t. Hasil analisa data diperoleh nilai

Product Moment = 0,86; 0,544; 0,538. Hal ini menunjukkan nilai yang

lebih besar jika dikonsultasikan dengan nilai r tabel pada taraf signifikan

5% = 0,361. Dan uji t 8,9; 3,39; 3,30 dengan harga nilai ttabel = 2,048.

Berdasarkan hipotesis yang digunakan rhitung > rtabel , thitung > ttabel maka

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya religius

disiplin hafalan surat yasin dan prestasi belajar siswa. Antara budaya

religius, disiplin sholat berjama’ah dengan prestasi belajar siswa, dan juga

antara budaya religius disiplin hafalan surat yasin dan sholat berjama’ah.83

Penelitian di atas ada persamaan dengan judul penelitian ini, terutama

pada pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pendekatan

penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan instrumen

angket dan analisis korelatif. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada

variabel-variabel penelitian.

C. Konsep Operasional

83 Wiwik Kusnaningsih “Pengaruh Budaya Religius Sekolah (Dipilin Hafalan surat Yasin
dan Sholat berjama’ah)” Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Kependidikan, IAIN Tulungagung. 2014. (online) http://repo.iain-tulungagung.ac.id/340/1/
ABSTRAK.pdf diunduh 5 November 2016.
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Konsep operasional ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap

konsep-konsep teoritis agar tidak terjadi salah paham dalam memahami

penelitian ini. Judul dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam dan Penciptaan Suasana Islami Terhadap

Pengamalan Agama Siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri

Hulu.“ Penelitian terdiri dari dua variabel, yakni variabel bebas (X) dan

variabel terikat (Y). Adapun konsep operasional masing-masing variabel

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel ( X1 ) adalah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang

mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut:

a. Tujuan, indikatornya:

1) Guru pendidikan agama Islam menyampaikan tujuan pelajaran

yang akan dipelajari oleh siswa.

2) Guru pendidikan agama Islam memberitahukan kegiatan-kegiatan

yang akan dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pelajaran yang

telah disampaikan.

b. Materi pelajaran, indikatornya:

1) Guru pendidikan agama Islam menerangkan materi pelajaran

agama dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.

2) Guru pendidikan agama Islam menyampaikan materi pelajaran

sesuai dengan topik pelajaran dan tidak keluar dari materi yang

dibahas.
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3) Guru pendidikan agama Islam menghubungkan materi pelajaran

dengan kehidupan sehari-hari siswa.

4) Guru pendidikan agama Islam menyampaikan materi pelajaran

sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.

5) Guru pendidikan agama Islam menyampaikan materi pelajaran

yang akan dipelajari pada pertemuan yang datang.

c. Strategi/metode, indikatornya:

1) Guru pendidikan agama Islam melatih siswa bekerja sama dalam

menyelasaikan tugas dengan cara berdiskusi.

2) Guru pendidikan agama Islam mengaktifkan siswa dalam kegiatan

belajar dengan melakukan tanya jawab.

3) Guru pendidikan agama Islam meningkatkan kemampuan siswa

memecahkan masalah dengan memberikan tugas untuk dipecahkan

siswa.

4) Guru pendidikan agama Islam meningkatkan keterampilan siswa

dengan cara mempraktikkan materi pelajaran.

d. Media/sumber belajar, indikatornya:

1) Guru pendidikan agama Islam menggunakan gambar setiap

membahas materi pelajaran.

2) Guru pendidikan agama Islam membawa siswa belajar ke mushola

sekolah.

3) Guru pendidikan agama Islam menggunakan infocus dan laptop

dalam menyampaikan pelajaran.
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e. Evaluasi, indikatornya:

1) Guru pendidikan agama Islam melakukan tes lisan dan tulisan pada

setiap akhir kegiatan belajar.

2) Guru pendidikan agama Islam memberitahukan nilai hasil ulangan

kepada siswa.

2. Variabel ( X2 ) adalah Penciptaan Suasana Islami di Sekolah yang

mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut:

a. Doa bersama sebelum memulai dan sesudah selesai kegiatan belajar

mengajar; indikatornya adalah:

1) Sebelum memulai kegiatan belajar guru memimpin doa terlebih

dahulu bersama-sama dengan siswa.

2) Guru mengakhir kegiatan belajar dengan berdo’a bersama-sama

dengan siswa.

b. Tadarusan al-Qur’an (secara bersama-sama atau bergantian) selama 15

– 20 menit sebelum waktu belajar jam pertama dimulai. Tadarusan al-

Qur’an dipimpin oleh guru; indikatornya adalah:

Kegiatan tadarusan bersama selama 10 – 15 menit sebelum waktu

belajar jam pertama dimulai dipimpin oleh guru.

c. Shalat Dzuhur berjamaah dan kultum (kuliah tujuh menit), atau

pengajian/bimbingan keagamaan secara berkala; indikatornya adalah:

1) Guru bersama siswa melaksanakan shalat zuhur berjamaah di

mushola sekolah.
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2) Guru secara rutin bergantian memberikan ceramah (lebih kurang 7

menit) setiap Jum’at.

d. Mengisi peringatan hari-hari besar keagamaan dengan kegiatan yang

menunjang internalisasi nilai-nilai agama, dan menambah ketaatan

beribadah; indikatornya adalah:

1) Guru bersama siswa memperingati Isra’ Miraj dan Maulid Nabi

secara rutin setiap tahun.

2) Guru bersama siswa mengadakan peringatan 1 Muharram.

e. Mengintensifkan praktik ibadah, ibadah madhah maupun sosial;

indikatornya adalah:

1) Guru dan siswa melaksanakan sholat terawih pada bulan ramadhan.

2) Guru menjalankan kotak infak/sedekah secara rutin setiap Jum’at.

f. Melengkapi bahan kajian mata pelajaran umum dengan nuansa

keislaman yang relevan dengan nilai-nilai agama. indikatornya adalah:

Guru bidang studi lain (bukan bidang Studi Agama Islam)

menyisipkan nilai-nilai ajaran Islam pada pelajaran yang diajarkannya.

g. Mengadakan pengajian kitab di luar waktu terjadwal; indikatornya

adalah:

1) Guru memimpin pembacaan Surat Yasin setiap hari Jum’at.

2) Guru mengadakan kegiatan Tuntas Baca al-Qur’an (Iqra) dalam

kegiatan ekstrakurikuler

h. Menciptakan hubungan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan antara

guru dan pegawai, siswa dan masyarakat sekitar; indikatornya adalah:
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1) Guru dan siswa saling menebarkan salam jika bertemu

2) Guru memotivasi siswa untuk rajin dan tekun menuntut ilmu

i. Mengembangkan semangat belajar, cinta tanah air, dan mengagungkan

kemuliaan agamanya; dan indikatornya adalah:

Guru mengadakan perlombaan-perlombaan (seperti musabaqah

tilawatil Qur’an, lomba pidato dan lain-lain).

j. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan dan terlaksananya amal

sholeh dalam kehidupan secara bersama dan berkelanjutan baik oleh

tenaga kependidikan maupun oleh peserta didik. indikatornya adalah:

Terdapat hiasan kaligrafi atau tulisan nasehat di dalam ruangan kelas.

3. Variabel Y (Pengamalan Agama) yang mengandung dimensi akidah,

ibadah, dan akhlak, yakni:

a. Akidah, indikatornya:

1) Siswa meyakini Allah sebagai pencipta (khalik)

2) Siswa meyakini bahwa agama sebagai pedoman hidup

3) Siswa meyakini bahwa Allah Maha Melihat terhadap semua

perbuatan (gerak-gerik manusia).

4) Siswa meyakini hari akhirat sebagai pembalasan amal manusia di

dunia.

b. Ibadah, indikatornya:

1) Siswa melaksanakan shalat fardhu tepat pada waktu.

2) Siswa melaksanakan puasa sunat secara rutin
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3) Siswa membaca dan mengambil pelajaran yang terkandung dalam

al-Qur’an.

4) Siswa berdoa kepada Allah dalam setiap kesempatan.

5) Siswa berimfak dan sedekah.

6) Siswa aktif mendengarkan ceramah-ceramah agama.

c. Akhlak, indikatornya:

1) Siswa hormat kepada kedua orang tua dan guru.

2) Siswa menjalin silaturrahmi dengan saudara/orang lain.

3) Siswa bersyukur pada saat mendapat nikmat.

4) Siswa bersabar pada saat mendapat musibah.

5) Siswa memelihara kebersihan diri dari lingkungan.

6) Siswa memiliki etos kerja (belajar) yang tinggi.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka

dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini

merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam

merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan

logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan

ilmiah sebagai premis premis dasarnya. Sesuai dengan teori yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.5  Peta Kerangka Berpikir

Dari gambar 2.5 dapat dikemukakan bahwa variabel independent X1

mempengaruhi variabel dependent Y. Kemudian variabel independent X2

mempengaruhi variabel dependent Y. Selanjutnya variabel independent X1

dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent Y.

Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam
(Variabel X1)

Pengamalan
Agama Siswa
(Variabel Y)

Penciptaan Suasana
Islami di Sekolah

(Variabel X2)


